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Τροπολογία 285
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Gabriele 
Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

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 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· υπενθυμίζει, ωστόσο, την 
ανάγκη για μια σταθερή, κατάλληλη, 
ενοποιημένη, μεταρρυθμισμένη και όταν 
χρειάζεται μεγαλύτερης διάρκειας 
σταδιακή μείωση της παροχής ενίσχυσης, 
η οποία θα πλαισιώνεται από μια 
στρατηγική για τις περιοχές που έλαβαν 
τη μέγιστη χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του στόχου «σύγκλιση»·

Or. en

Τροπολογία 286
Tamás Deutsch

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 

23. φρονεί ότι μια γενική νέα κατηγορία 
ενίσχυσης βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ
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 
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τούτου, απορρίπτει την εν λόγω ενδιάμεση 
κατηγορία·

περιφέρειες) και, ως εκ τούτου, απορρίπτει 
την εν λόγω ενδιάμεση κατηγορία·

Or. en

Τροπολογία 287
Sabine Verheyen, Petru Constantin Luhan, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. εκφράζει τον φόβο ότι η 
προτεινόμενη από την Επιτροπή 
ενδιάμεση κατηγορία θα γίνει μόνιμη και 
θα αποβεί σε βάρος άλλων περιφερειών· 
ζητεί, για τον λόγο αυτόν, να είναι οι 
μεταβατικοί κανόνες περιορισμένης και 
φθίνουσας διάρκειας και να 
περιορίζονται σε περιφέρειες που είναι 
σήμερα επιλέξιμες στο πλαίσιο του 
στόχου «σύγκλιση»·

Or. de

Τροπολογία 288
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7%· 
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 
της εδαφικής συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση της
συνεισφοράς του ΕΤΠΑ στον εν λόγω 
στόχο σε ποσοστό ίσο προς το 7% του 
συνολικού προϋπολογισμού της πολιτικής 
για τη συνοχή· τονίζει τη σημασία των 
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απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

συνοριακών περιφερειών για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· 
κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των 
σχέσεων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, καθώς και των σχέσεων 
με τις διασυνοριακές υποδομές και ζητεί 
κατάλληλη πρόσθετη παροχή ενίσχυσης 
για όλες τις συνοριακές περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %·
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων 
με τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με 
τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς 
και των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας συνιστά την 
ισχυρότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία και, ως εκ τούτου, σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %·
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 για την 
ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την ενίσχυση της συνοχής πέρα από 
τα εθνικά σύνορα· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να καλυφθούν τα κενά στα 
βιώσιμα μέσα υποδομής για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·
ζητεί ένα ποσοστό συγχρηματοδότησης 
όλων των ταμείων σε όλα τα 
προγράμματα, το οποίο θα είναι κατά 10 
τοις εκατό μεγαλύτερο ως επίδομα 
προώθησης της εδαφικής συνοχής λόγω 
του επιπρόσθετου κόστους των
πολύπλοκων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων για πολυμερή έργα· τονίζει 
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την προστιθέμενη αξία των ΕΟΕΣ και 
στηρίζει την ανάπτυξή τους·

Or. en

Τροπολογία 290
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %·
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων 
με τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με 
τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς 
και των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

24. είναι σαφώς της άποψης ότι οι τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) του 
στόχου της «εδαφικής» συνεργασίας 
πρέπει να ενισχυθούν σε όλα τα σύνορα 
της ΕΕ και ζητεί αύξηση του μεριδίου των 
κονδυλίων που προορίζονται γι’ αυτόν· 
τονίζει τη σημασία του για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. es

Τροπολογία 291
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
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διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %·
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %, το 
οποίο θα πρέπει να κατανεμηθεί σε 
προγράμματα παρά σε κράτη μέλη και, 
επομένως, δεν θα πρέπει να υπόκειται 
στον κανόνα του ανώτατου ορίου· τονίζει 
τη σημασία των συνοριακών περιφερειών 
για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει απαραίτητη 
την ενίσχυση των σχέσεων με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές·

Or. en

Τροπολογία 292
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %· 
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

24. είναι της άποψης ότι ο στόχος 3 της 
«εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί· τονίζει τη σημασία των 
συνοριακών περιφερειών για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· 
κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των 
σχέσεων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, καθώς και των σχέσεων 
με τις διασυνοριακές υποδομές·

Or. it
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Τροπολογία 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Markus Pieper, 
Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7%· τονίζει 
τη σημασία των συνοριακών περιφερειών 
για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει απαραίτητη 
την ενίσχυση των σχέσεων με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7%· ζητεί 
η κατανομή των πόρων για κάθε 
πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας να 
συντελείται βάσει εναρμονισμένων 
κριτηρίων ώστε να ανταποκρίνονται με 
στρατηγικό και ολοκληρωμένο τρόπο στις 
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των 
επιμέρους ενεχόμενων εδαφών και 
γεωγραφικών ζωνών· τονίζει τη σημασία 
των συνοριακών περιφερειών για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020· κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση 
του συντονισμού και των επιδοτήσεων
τόσο των διευρωπαϊκών δικτύων, 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, όσο και των 
διασυνοριακών υποδομών, και ζητεί 
κατάλληλη πρόσθετη παροχή ενίσχυσης 
για όλες τις συνοριακές περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 294
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %·
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων· τονίζει τη 
σημασία των συνοριακών περιφερειών για 
την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020· κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση 
των σχέσεων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, καθώς και των σχέσεων 
με τις διασυνοριακές υποδομές και ζητεί 
κατάλληλη πρόσθετη παροχή ενίσχυσης 
για όλες τις συνοριακές περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 295
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %· 
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 10 %· 
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
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παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 296
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %·
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 10%·
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και αναγνωρίζει 
τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν οι 
περιφέρειες που συνορεύουν με δύο ή 
περισσότερα κράτη εκτός ΕΕ για την 
επίτευξη των στόχων της πολιτικής 
γειτονίας· κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση 
των σχέσεων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, καθώς και των σχέσεων 
με τις διασυνοριακές υποδομές και ζητεί 
κατάλληλη πρόσθετη παροχή ενίσχυσης 
για όλες τις συνοριακές περιφέρειες·

Or. ro

Τροπολογία 297
Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
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της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %·
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %· ζητεί 
από την Επιτροπή να διαθέσει ένα μέρος 
της αύξησης αυτής για έργα τα οποία 
σχεδιάζονται για ενισχυμένες συνέργειες 
συνεργασίας μεταξύ περιφερειών που 
υπάγονται σε διαφορετικούς στόχους 
(μεταξύ περιφερειών του στόχου 3 και 2, 
περιφερειών του στόχου 3 και 1, 
περιφερειών του στόχου 2 και 1), καθώς 
και για έργα τα οποία σχεδιάζονται 
αποκλειστικά για την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών του 
στόχου 1· τονίζει τη σημασία των 
συνοριακών περιφερειών για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·
κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των 
σχέσεων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, καθώς και των σχέσεων 
με τις διασυνοριακές υποδομές και ζητεί 
κατάλληλη πρόσθετη παροχή ενίσχυσης 
για όλες τις συνοριακές περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 298
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %·
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %·
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
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περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες· ζητεί την απλούστευση των 
κανόνων υλοποίησης που διέπουν τα 
προγράμματα του στόχου 3, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, καθώς και 
την ανάπτυξη ενός κοινού συνόλου 
κανόνων επιλεξιμότητας, το σύνολο των 
οποίων θα αποτελούν προϋποθέσεις για
τα προγράμματα αυτά προκειμένου να 
καταστούν αποτελεσματικότερα και 
περισσότερο ορατά·

Or. en

Τροπολογία 299
Manfred Weber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %· 
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7 %· 
τονίζει τη σημασία των συνοριακών 
περιφερειών για την επίτευξη των στόχων
της στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει 
απαραίτητη την ενίσχυση των σχέσεων με 
τα διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες· δίνει έμφαση στην 
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ενισχυμένη συμμετοχή των φορέων 
λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο 
γιατί μόνο έτσι μπορούν να υλοποιηθούν 
προγράμματα·

Or. de

Τροπολογία 300
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7%· τονίζει 
τη σημασία των συνοριακών περιφερειών 
για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει απαραίτητη 
την ενίσχυση των σχέσεων με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7%· τονίζει 
τη σημασία των συνοριακών περιφερειών 
για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει απαραίτητη 
την ενίσχυση των σχέσεων με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα, ιδίως στους τομείς 
των μεταφορών και της ενέργειας,
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, καθώς και των σχέσεων 
με τις διασυνοριακές υποδομές και ζητεί 
κατάλληλη πρόσθετη παροχή ενίσχυσης 
για όλες τις συνοριακές περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 301
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της «εδαφικής» συνεργασίας σε όλα τα 
εσωτερικά σύνορα της ΕΕ και στις τρεις 
διαστάσεις (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διακρατική) πρέπει να 
ενισχυθεί και ζητεί αύξηση του μεριδίου 
των διαρθρωτικών ταμείων στο 7%· τονίζει 
τη σημασία των συνοριακών περιφερειών 
για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει απαραίτητη 
την ενίσχυση των σχέσεων με τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες, καθώς και 
των σχέσεων με τις διασυνοριακές 
υποδομές και ζητεί κατάλληλη πρόσθετη 
παροχή ενίσχυσης για όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες·

24. είναι σαφώς της άποψης ότι ο στόχος 3 
της εδαφικής συνεργασίας σε όλα τα 
σύνορα της ΕΕ και στις τρεις διαστάσεις 
(διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και 
διακρατική) πρέπει να ενισχυθεί και ζητεί 
αύξηση του μεριδίου των διαρθρωτικών 
ταμείων στο 7%· τονίζει τη σημασία των 
συνοριακών περιφερειών για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020· 
κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση των 
σχέσεων με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, 
κυρίως στους τομείς των μεταφορών και 
της ενέργειας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες, καθώς και των σχέσεων 
με τις διασυνοριακές υποδομές και ζητεί 
κατάλληλη πρόσθετη παροχή ενίσχυσης 
για όλες τις συνοριακές περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 302
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24a. φρονεί ότι οι ΕΟΕΣ συνιστούν ένα 
μοναδικό, εξαιρετικά πολύτιμο μέσο 
εδαφικής διακυβέρνησης που
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
διαρθρωμένης συνεργασίας και πρέπει να 
προωθηθεί ως εργαλείο συγκρότησης 
συστημάτων διασυνοριακής 
διακυβέρνησης, το οποίο θα διασφαλίζει 
συμμετοχή σε διάφορες πολιτικές σε 
περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 303
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκτιμά ότι η ίδρυση νέων θεματικών 
ταμείων (κλίματος, ενέργειας, μεταφορών) 
θα υπονόμευε την ορθή αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα έθετε 
σε κίνδυνο τη συνεισφορά των 
περιφερειών στην υλοποίηση των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020·

25. εκτιμά ότι η ίδρυση νέων θεματικών 
ταμείων (κλίματος, ενέργειας, μεταφορών) 
θα υπονόμευε την ορθή αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τα 
ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης 
και θα έθετε σε κίνδυνο τη συνεισφορά 
των περιφερειών στην υλοποίηση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 304
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκτιμά ότι η ίδρυση νέων θεματικών 
ταμείων (κλίματος, ενέργειας, μεταφορών) 
θα υπονόμευε την ορθή αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα έθετε 
σε κίνδυνο τη συνεισφορά των 
περιφερειών στην υλοποίηση των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020·

25. εκτιμά ότι η ίδρυση νέων θεματικών 
ταμείων (κλίματος, ενέργειας, μεταφορών) 
θα υπονόμευε την ορθή αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα έθετε 
σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα συνεργειών, 
την αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων και, κατά συνέπεια, τη 
συνεισφορά των περιφερειών στην 
υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 305
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, 
Helmut Scholz, Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκτιμά ότι η ίδρυση νέων θεματικών 
ταμείων (κλίματος, ενέργειας, μεταφορών) 
θα υπονόμευε την ορθή αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα έθετε 
σε κίνδυνο τη συνεισφορά των 
περιφερειών στην υλοποίηση των στόχων
της στρατηγικής ΕΕ 2020·

25. εκτιμά ότι η ίδρυση νέων θεματικών 
ταμείων (κλίματος, ενέργειας, μεταφορών) 
θα υπονόμευε την ορθή αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα έθετε 
σε κίνδυνο τη συνεισφορά στους στόχους
της πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκτιμά ότι η ίδρυση νέων θεματικών 
ταμείων (κλίματος, ενέργειας, μεταφορών) 
θα υπονόμευε την ορθή αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα έθετε 
σε κίνδυνο τη συνεισφορά των 
περιφερειών στην υλοποίηση των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020·

25. εκτιμά ότι η ίδρυση νέων θεματικών 
ταμείων (κλίματος, ενέργειας, μεταφορών) 
θα υπονόμευε την ορθή αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα έθετε 
σε κίνδυνο τη συνεισφορά των 
περιφερειών στην υλοποίηση της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή·

Or. es

Τροπολογία 307
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. εκτιμά ότι η ίδρυση νέων θεματικών 
ταμείων (κλίματος, ενέργειας, μεταφορών) 
θα υπονόμευε την ορθή αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και θα έθετε 
σε κίνδυνο τη συνεισφορά των 

25. απορρίπτει αναφανδόν όλες τις 
προτάσεις για την εθνικοποίηση της 
πολιτικής για τη συνοχή ή την 
υποδιαίρεσή της σε τομείς· εκτιμά ότι η 
ίδρυση νέων θεματικών ταμείων (κλίματος, 
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περιφερειών στην υλοποίηση των στόχων 
της στρατηγικής ΕΕ 2020·

ενέργειας, μεταφορών) θα υπονόμευε την 
ορθή αρχή της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και θα έθετε σε κίνδυνο τη 
συνεισφορά των περιφερειών στην 
υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020·

Or. lt

Τροπολογία 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από το ΕΚΤ ως συστατικό μέρος
της πολιτικής για τη συνοχή να ενισχύσει 
περαιτέρω την κοινωνική ενσωμάτωση, 
την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση· θεωρεί ότι το ΕΚΤ είναι το 
σημαντικότερο πολιτικό εργαλείο της ΕΕ 
για την αγορά εργασίας και την 
απασχόληση· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην προώθηση των δεξιοτήτων και της 
κινητικότητας, της μεγαλύτερης ισότητας 
ανάμεσα στα δύο φύλα, της 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων 
ατόμων, καθώς και στην προώθηση της 
υποστήριξης των ΜΜΕ·

26. ζητεί την παραμονή του ΕΚΤ στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·
επισημαίνει τον ιδιαίτερο ρόλο του ως 
σημαντικότερου μέσου για την πολιτική 
της αγοράς εργασίας και την πολιτική 
απασχόλησης και για την κοινωνική 
συνοχή όλων των περιφερειών, ιδίως 
λόγω της συμβολής του στην κοινωνική 
ενσωμάτωση και στην προώθηση της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, 
στον μετασχηματισμό των οικονομιών σε 
βιώσιμες οικονομίες και στην 
καταπολέμηση της φτώχειας·
υπογραμμίζει ότι αυτό δεν μπορεί να 
επιτευχθεί μόνον από τις δημόσιες αρχές, 
αλλά και ότι μη δημόσιοι κυρίως φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων εταιρειών της 
κοινωνικής οικονομίας, διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στον απολογισμό σχετικά 
με την κοινωνική ενσωμάτωση· ζητεί να 
λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η 
εδαφική προσέγγιση, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
προβολή των παρεμβάσεών του·

Or. en
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Τροπολογία 309
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από το ΕΚΤ ως συστατικό μέρος 
της πολιτικής για τη συνοχή να ενισχύσει 
περαιτέρω την κοινωνική ενσωμάτωση, 
την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση· θεωρεί ότι το ΕΚΤ είναι το 
σημαντικότερο πολιτικό εργαλείο της ΕΕ 
για την αγορά εργασίας και την 
απασχόληση· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην προώθηση των δεξιοτήτων και της 
κινητικότητας, της μεγαλύτερης ισότητας 
ανάμεσα στα δύο φύλα, της 
ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων 
ατόμων, καθώς και στην προώθηση της 
υποστήριξης των ΜΜΕ·

26. σημειώνει ότι το ΕΚΤ διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην πολιτική για την 
κοινωνική ενσωμάτωση, την αγορά 
εργασίας και την πολιτική για την 
απασχόληση· ζητεί από το ΕΚΤ ως 
συστατικό μέρος της πολιτικής για τη 
συνοχή να ενισχύσει περαιτέρω την 
κοινωνική ενσωμάτωση, να βελτιώσει την 
απασχόληση και τις ευκαιρίες εργασίας, 
να προωθήσει την κατάρτιση των 
εργαζομένων και την προσαρμογή των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων στη ζήτηση 
της αγοράς εργασίας, κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να 
ενσωματωθούν καλύτερα στην αγορά 
εργασίας, να προωθήσει την ισότητα των 
φύλων, να ενσωματώσει μειονεκτούντα 
άτομα, καθώς και να στηρίξει την 
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και 
των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 310
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από το ΕΚΤ ως συστατικό μέρος 
της πολιτικής για τη συνοχή να ενισχύσει 
περαιτέρω την κοινωνική ενσωμάτωση, 
την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση· θεωρεί ότι το ΕΚΤ είναι το 
σημαντικότερο πολιτικό εργαλείο της ΕΕ 

26. ζητεί από το ΕΚΤ ως συστατικό μέρος 
της πολιτικής για τη συνοχή να ενισχύσει 
περαιτέρω την κοινωνική ενσωμάτωση, 
την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση· θεωρεί ότι το ΕΚΤ είναι το 
σημαντικότερο πολιτικό εργαλείο της ΕΕ 



AM\865326EL.doc 19/168 PE464.689v01-00

EL

για την αγορά εργασίας και την 
απασχόληση· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην προώθηση των δεξιοτήτων και της 
κινητικότητας, της μεγαλύτερης ισότητας 
ανάμεσα στα δύο φύλα, της ενσωμάτωσης 
των μειονεκτούντων ατόμων, καθώς και 
στην προώθηση της υποστήριξης των 
ΜΜΕ·

για την αγορά εργασίας και την 
απασχόληση· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην προώθηση των δεξιοτήτων και της 
κινητικότητας –προκρίνοντας παράλληλα
τα προγράμματα κατάρτισης που 
ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες–, 
της μεγαλύτερης ισότητας για τα δύο φύλα 
και για τα άτομα με αναπηρία, της 
ενσωμάτωσης και της κοινωνικής 
επανένταξης των μειονεκτούντων ατόμων, 
καθώς και στην προώθηση της 
υποστήριξης των ΜΜΕ και των 
αυτοαπασχολούμενων·

Or. fr

Τροπολογία 311
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από το ΕΚΤ ως συστατικό μέρος 
της πολιτικής για τη συνοχή να ενισχύσει
περαιτέρω την κοινωνική ενσωμάτωση, 
την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση· θεωρεί ότι το ΕΚΤ είναι το 
σημαντικότερο πολιτικό εργαλείο της ΕΕ 
για την αγορά εργασίας και την 
απασχόληση· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην προώθηση των δεξιοτήτων και της 
κινητικότητας, της μεγαλύτερης ισότητας 
ανάμεσα στα δύο φύλα, της ενσωμάτωσης 
των μειονεκτούντων ατόμων, καθώς και 
στην προώθηση της υποστήριξης των 
ΜΜΕ·

26. ζητεί από το ΕΚΤ ως συστατικό μέρος 
της πολιτικής για τη συνοχή να αναπτύξει 
περαιτέρω την εδαφική κατανομή του 
ενόψει της ενίσχυσης της 
αποτελεσματικότητας και της προβολής 
της εν λόγω πολιτικής στο πλαίσιο των 
παρεμβάσεών του, καθώς και των 
αποδεκτών των πολιτικών που 
χρηματοδοτεί· υπενθυμίζει ότι το ΕΚΤ
ενισχύει περαιτέρω την κοινωνική 
ενσωμάτωση, την οικονομική ανάπτυξη 
και την απασχόληση· θεωρεί ότι το ΕΚΤ 
είναι το σημαντικότερο πολιτικό εργαλείο 
της ΕΕ για την αγορά εργασίας και την 
απασχόληση· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην προώθηση των δεξιοτήτων και της 
κινητικότητας, της μεγαλύτερης ισότητας 
ανάμεσα στα δύο φύλα, της ενσωμάτωσης 
των μειονεκτούντων ατόμων, καθώς και 
στην προώθηση της υποστήριξης των 
ΜΜΕ·
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Or. fr

Τροπολογία 312
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. ζητεί από το ΕΚΤ ως συστατικό μέρος 
της πολιτικής για τη συνοχή να ενισχύσει 
περαιτέρω την κοινωνική ενσωμάτωση, 
την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση· θεωρεί ότι το ΕΚΤ είναι το 
σημαντικότερο πολιτικό εργαλείο της ΕΕ 
για την αγορά εργασίας και την 
απασχόληση· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην προώθηση των δεξιοτήτων και της 
κινητικότητας, της μεγαλύτερης ισότητας 
ανάμεσα στα δύο φύλα, της ενσωμάτωσης 
των μειονεκτούντων ατόμων, καθώς και 
στην προώθηση της υποστήριξης των 
ΜΜΕ·

26. ζητεί από το ΕΚΤ ως συστατικό μέρος 
της πολιτικής για τη συνοχή να ενισχύσει 
περαιτέρω την κοινωνική ενσωμάτωση, 
την οικονομική ανάπτυξη και την 
απασχόληση· θεωρεί ότι το ΕΚΤ είναι το 
σημαντικότερο πολιτικό εργαλείο της ΕΕ 
για την αγορά εργασίας και την 
απασχόληση· αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην προώθηση των δεξιοτήτων και της 
κινητικότητας, της μεγαλύτερης ισότητας 
ανάμεσα στα δύο φύλα, της ενσωμάτωσης 
των μειονεκτούντων ατόμων, καθώς και 
στην προώθηση της υποστήριξης των 
κοινωνικών υπηρεσιών, της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και των ΜΜΕ·
επαναλαμβάνει ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει σημαντικό συστατικό μέρος 
της πολιτικής για τη συνοχή, το οποίο θα 
μεριμνά σε συντονισμό με το ΕΤΠΑ για 
τις αναπτυξιακές ανάγκες των 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 313
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland, 
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
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προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης·

προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης· 
απευθύνει, επιπλέον, έκκληση για τη 
βελτίωση των συνεργειών μεταξύ του 
ΕΤΑ και του ΕΤΠΑ·

Or. fr

Τροπολογία 314
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης·

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης·
στηρίζει την εισαγωγή της δυνατότητας 
εφαρμογής πολυταμειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα οποία 
θα διευκόλυναν περαιτέρω τις 
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις·

Or. en

Τροπολογία 315
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης·

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης 
και την πρόβλεψη για τη δυνατότητα
εφαρμογής πολυταμειακών 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 316
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης·

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων τοπικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης, ιδίως σε συνεργασία του ΕΚΤ 
με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη διευκόλυνση της 
δυνατότητας διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης μεταξύ των δύο ταμείων, 
στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 317
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης·

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη θέσπιση 
κοινών κανόνων επιλεξιμότητας και την 
αύξηση και διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 318
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης·

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης 
ανάλογα με την περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. υπογραμμίζει τη σημασία των 27. υπογραμμίζει τη σημασία των 
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συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης·

συνεργειών ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, ιδίως σε συνεργασία του 
ΕΚΤ με το ΕΤΠΑ και ζητεί τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης μεταξύ 
των δύο ταμείων, στο πλαίσιο του
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ανάπτυξης 
ανάλογα με την περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 320
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. ζητεί μεγαλύτερη σύγκλιση των 
τομεακών πολιτικών (μεταφορές, 
ενέργεια, έρευνα, περιβάλλον, 
εκπαίδευση) προς όφελος της αύξησης 
των συνεργειών στην πολιτική για τη 
συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική, 
δημιουργώντας μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ των διαρθρωτικών 
ταμείων, του ΠΚΠ και των 
προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα 
και ανάπτυξη, θεωρεί δε ότι ο 
πολυταμειακός προγραμματισμός θα 
μπορούσε να συμβάλει σε μια πιο 
ομοιόμορφη εκτέλεση και θα αύξανε την 
αποτελεσματικότητα μεταξύ αυτών των 
διαφορετικών ταμείων· θεωρεί τις 
εθνικές / περιφερειακές εταιρικές σχέσεις 
ως κατάλληλο μέσο για τη σύγκλιση
αυτών των διάφορων πολιτικών·
υπογραμμίζει, εν προκειμένω ότι πρέπει
να καθορισθούν σαφείς στόχοι και να 
αξιολογηθεί κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι 
στόχοι στα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 321
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27γ. προτείνει την εδαφική κατανομή των 
πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης·
τονίζει, επομένως, τη σημασία της 
προσαρμογής της πολιτικής για τη 
συνοχή και των πολιτικών έρευνας και 
ανάπτυξης στις ειδικές ανάγκες των 
περιφερειών· εφόσον η μεγαλύτερη 
συμμετοχή των περιφερειακών και των 
τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και στην 
εκτέλεση των ταμείων περιφερειακής 
ανάπτυξης και των προγραμμάτων 
έρευνας και καινοτομίας είναι καίριας 
σημασίας διαπιστώνοντας ότι είναι 
αδύνατον να εφαρμοστεί η ίδια 
στρατηγική ανάπτυξης σε όλες τις 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 322
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το 
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ για την περίοδο 
ενίσχυσης μετά το 2013· είναι της γνώμης 
ότι το μοντέλο ενιαίας κανονιστικής 
προσέγγισης (διακυβέρνηση, 
επιλεξιμότητα, επαλήθευση των 
λογαριασμών, κανόνες υποβολής 
εκθέσεων) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω 

28. ζητεί κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το 
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ για την περίοδο 
ενίσχυσης μετά το 2013· είναι της γνώμης 
ότι το μοντέλο ενιαίας κανονιστικής 
προσέγγισης (διακυβέρνηση, 
επιλεξιμότητα, επαλήθευση των 
λογαριασμών, κανόνες υποβολής 
εκθέσεων) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω·
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μέσα από έναν κοινό κανονισμό-πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 323
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το 
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ για την περίοδο 
ενίσχυσης μετά το 2013· είναι της γνώμης 
ότι το μοντέλο ενιαίας κανονιστικής 
προσέγγισης (διακυβέρνηση, 
επιλεξιμότητα, επαλήθευση των 
λογαριασμών, κανόνες υποβολής 
εκθέσεων) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω 
μέσα από έναν κοινό κανονισμό-πλαίσιο·

28. ζητεί κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, τα 
προγράμματα-πλαίσια, το ΕΓΤΑΑ και το 
ΕΤΑ για την περίοδο ενίσχυσης μετά το 
2013· είναι της γνώμης ότι το μοντέλο 
ενιαίας κανονιστικής προσέγγισης 
(διακυβέρνηση, επιλεξιμότητα, 
επαλήθευση των λογαριασμών, κανόνες 
υποβολής εκθέσεων) πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσα από έναν κοινό 
κανονισμό-πλαίσιο· επισημαίνει, εν 
προκειμένω, τη σημασία της ομαλής 
συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών 
ταμείων, προκειμένου να πετυχαίνουν
αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή 
να προβεί σε προσαρμογές, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, ούτως ώστε τα κατάλληλα 
ταμεία να μπορούν, όταν καθίσταται
δυνατόν, να αλληλοσυμπληρώνονται·

Or. en

Τροπολογία 324
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το 

28. ζητεί κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το 
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ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ για την περίοδο 
ενίσχυσης μετά το 2013· είναι της γνώμης 
ότι το μοντέλο ενιαίας κανονιστικής 
προσέγγισης (διακυβέρνηση, 
επιλεξιμότητα, επαλήθευση των 
λογαριασμών, κανόνες υποβολής 
εκθέσεων) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω 
μέσα από έναν κοινό κανονισμό-πλαίσιο·

ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας) για την περίοδο ενίσχυσης μετά 
το 2013· είναι της γνώμης ότι το μοντέλο 
ενιαίας κανονιστικής προσέγγισης 
(διακυβέρνηση, επιλεξιμότητα, 
επαλήθευση των λογαριασμών, κανόνες 
υποβολής εκθέσεων) πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσα από έναν κοινό 
κανονισμό-πλαίσιο· υπενθυμίζει το μόνιμο 
μέλημά του να ευνοεί τις απλούστερες 
δυνατές διαδικασίες, καθώς και τις 
διαδικασίες που ελέγχονται καλύτερα από 
τους τοπικούς φορείς·

Or. fr

Τροπολογία 325
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το 
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ για την περίοδο 
ενίσχυσης μετά το 2013· είναι της γνώμης 
ότι το μοντέλο ενιαίας κανονιστικής 
προσέγγισης (διακυβέρνηση, 
επιλεξιμότητα, επαλήθευση των 
λογαριασμών, κανόνες υποβολής 
εκθέσεων) πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω 
μέσα από έναν κοινό κανονισμό-πλαίσιο·

28. ζητεί κοινό στρατηγικό πλαίσιο για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το 
ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας) για την περίοδο ενίσχυσης μετά 
το 2013· είναι της γνώμης ότι το μοντέλο 
ενιαίας κανονιστικής προσέγγισης 
(διακυβέρνηση, επιλεξιμότητα, 
επαλήθευση των λογαριασμών, κανόνες 
υποβολής εκθέσεων) πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω μέσα από έναν κοινό 
κανονισμό-πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 326
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. ζητεί τη θέσπιση ενός νέου κοινού 
στρατηγικού πλαισίου από το Συμβούλιο 
και το Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία βάσει του 
άρθρου 177 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 327
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον 
καθορισμό δεσμευτικών κριτηρίων για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία 
διοικητική δομή για τα διαθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ και τα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 328
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον 

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο, σε συνδυασμό με την 
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καθορισμό δεσμευτικών κριτηρίων για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία 
διοικητική δομή για τα διαθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ και τα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης·

αναδιανομή των πόρων·

Or. en

Τροπολογία 329
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον 
καθορισμό δεσμευτικών κριτηρίων για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία 
διοικητική δομή για τα διαθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ και τα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης·

29. ενθαρρύνει την εναρμόνιση των 
ρυθμίσεων των ταμείων που εντάσσονται 
στο κοινό πλαίσιο στρατηγικής. Κατά την 
εναρμόνιση διοικητικών δομών πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες 
προϋποθέσεις που αφορούν κάθε 
περιφέρεια.

Or. de

Τροπολογία 330
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον 
καθορισμό δεσμευτικών κριτηρίων για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες 

29. ζητεί τον καθορισμό δεσμευτικών 
κριτηρίων για τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες προκειμένου να επιτευχθεί 
ενιαία διοικητική δομή για τα διαθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ και τα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης·
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προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία 
διοικητική δομή για τα διαθρωτικά ταμεία 
της ΕΕ και τα περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 331
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον 
καθορισμό δεσμευτικών κριτηρίων για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία 
διοικητική δομή για τα διαθρωτικά ταμεία 
της ΕΕ και τα περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης·

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο· ωστόσο, η εν λόγω 
αναπροσαρμογή δεν θα πρέπει να 
οδηγήσει σε μείωση των κονδυλίων που 
προορίζονται για το ΕΤΠΑ και το 
ΕΓΤΑΑ· ζητεί, επιπλέον, τον καθορισμό 
δεσμευτικών κριτηρίων για τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες προκειμένου να 
επιτευχθεί ενιαία διοικητική δομή για τα 
διαθρωτικά ταμεία της ΕΕ και τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 332
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον 

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο· απορρίπτει, ωστόσο, 
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καθορισμό δεσμευτικών κριτηρίων για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία 
διοικητική δομή για τα διαθρωτικά ταμεία 
της ΕΕ και τα περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης·

κάθε αναπροσαρμογή που ενδέχεται να 
οδηγήσει σε μείωση των κονδυλίων που 
προορίζονται για το ΕΤΠΑ και το 
ΕΓΤΑΑ· ζητεί τον καθορισμό δεσμευτικών 
κριτηρίων για τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες προκειμένου να επιτευχθεί 
ενιαία διοικητική δομή για τα διαθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ και τα περιφερειακά 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 333
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον 
καθορισμό δεσμευτικών κριτηρίων για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία 
διοικητική δομή για τα διαθρωτικά ταμεία 
της ΕΕ και τα περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης·

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον 
καθορισμό κοινών δεικτών για τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες προκειμένου να 
επιτευχθεί ενιαία διοικητική δομή για τα 
διαθρωτικά ταμεία της ΕΕ και τα 
περιφερειακά προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
αναπροσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 

29. ενθαρρύνει τον έλεγχο της 
προσαρμογής των περιφερειακών 
προγραμμάτων ΕΓΤΑΑ (άξονες 3 και 4) 
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στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον 
καθορισμό δεσμευτικών κριτηρίων για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία 
διοικητική δομή για τα διαθρωτικά ταμεία 
της ΕΕ και τα περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης·

στο παρόν πλαίσιο και ζητεί τον 
καθορισμό δεσμευτικών κριτηρίων για τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία 
διοικητική δομή για τα διαθρωτικά ταμεία 
της ΕΕ και τα περιφερειακά προγράμματα 
αγροτικής ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 335
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Evgeni Kirilov, María Irigoyen Pérez, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη 
συγχώνευση ταμείων, τα οποία είναι 
σημαντικά για την περιφερειακή 
ανάπτυξη και συνοχή για λόγους 
αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο για 
την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με 
τις ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι 
οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση 
έργων ίδιου τύπου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 336
Patrice Tirolien
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη 
συγχώνευση ταμείων, τα οποία είναι 
σημαντικά για την περιφερειακή 
ανάπτυξη και συνοχή για λόγους 
αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο για 
την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με 
τις ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι 
οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση 
έργων ίδιου τύπου·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 337
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη 
συγχώνευση ταμείων, τα οποία είναι 
σημαντικά για την περιφερειακή 
ανάπτυξη και συνοχή για λόγους 
αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο για 
την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με 
τις ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι 
οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

διαγράφεται
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Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση 
έργων ίδιου τύπου·

Or. en

Τροπολογία 338
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το 
Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση να 
πάψει να αποτελεί αυτόνομο μέσο και να 
αναλάβει τα καθήκοντά του όπως 
αρμόζει στο πλαίσιο του Κοινωνικού 
Ταμείου· ζητεί να εξεταστεί κατά πόσο η 
συγχώνευση του Ταμείου Συνοχής και του 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
συνάδουν με τις ευρωπαϊκές συνθήκες· 
επισημαίνει ότι οι δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής 
κατά κανόνα προορίζονται για τη 
χρηματοδότηση έργων ίδιου τύπου·

30. ζητεί, για λόγους αποδοτικότητας, τον 
συντονισμό των δράσεων των ταμείων 
που είναι σημαντικά για την περιφερειακή 
ανάπτυξη και συνοχή, προκειμένου να 
αποφεύγονται επικαλύψεις·

Or. es

Τροπολογία 339
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο 
για την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι οι 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση 
έργων ίδιου τύπου·

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο 
για την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 340
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το 
Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση να 
πάψει να αποτελεί αυτόνομο μέσο και να 
αναλάβει τα καθήκοντά του όπως 
αρμόζει στο πλαίσιο του Κοινωνικού 
Ταμείου· ζητεί να εξεταστεί κατά πόσο η 
συγχώνευση του Ταμείου Συνοχής και του 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
συνάδουν με τις ευρωπαϊκές συνθήκες· 
επισημαίνει ότι οι δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής κατά 

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· ζητεί να εξεταστεί 
κατά πόσο η συγχώνευση του Ταμείου 
Συνοχής και του Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης συνάδουν με τις ευρωπαϊκές 
συνθήκες· επισημαίνει ότι οι δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής κατά 
κανόνα προορίζονται για τη 
χρηματοδότηση έργων ίδιου τύπου·
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κανόνα προορίζονται για τη 
χρηματοδότηση έργων ίδιου τύπου·

Or. it

Τροπολογία 341
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο 
για την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με 
τις ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι 
οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση 
έργων ίδιου τύπου·

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο 
για την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου·

Or. en

Τροπολογία 342
Gaston Franco

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
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λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το 
Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση να 
πάψει να αποτελεί αυτόνομο μέσο και να 
αναλάβει τα καθήκοντά του όπως 
αρμόζει στο πλαίσιο του Κοινωνικού 
Ταμείου· ζητεί να εξεταστεί κατά πόσο η 
συγχώνευση του Ταμείου Συνοχής και του 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
συνάδουν με τις ευρωπαϊκές συνθήκες· 
επισημαίνει ότι οι δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής κατά 
κανόνα προορίζονται για τη 
χρηματοδότηση έργων ίδιου τύπου·

λόγους αποδοτικότητας· ζητεί να εξεταστεί 
κατά πόσο η συγχώνευση του Ταμείου 
Συνοχής και του Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης συνάδουν με τις ευρωπαϊκές 
συνθήκες· επισημαίνει ότι οι δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής κατά 
κανόνα προορίζονται για τη 
χρηματοδότηση έργων ίδιου τύπου·

Or. fr

Τροπολογία 343
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο 
για την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι οι 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων 
ίδιου τύπου·

30. ζητεί τη συγχώνευση ταμείων, τα οποία 
είναι σημαντικά για την περιφερειακή 
ανάπτυξη και συνοχή για λόγους 
αποδοτικότητας· συνιστά το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση να εναρμονιστεί και να
ενοποιηθεί με τα διαρθρωτικά ταμεία, 
διασφαλίζοντας ότι η ενοποίηση αυτή δεν 
συνεπάγεται μείωση του συνολικού 
μεγέθους του τομέα «συνοχή»· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι οι 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων 
ίδιου τύπου·

Or. en
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Τροπολογία 344
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο 
για την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι οι 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων 
ίδιου τύπου·

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση να εναρμονιστεί και να
ενοποιηθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο· ζητεί να εξεταστεί κατά πόσο η 
συγχώνευση του Ταμείου Συνοχής και του 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
συνάδουν με τις ευρωπαϊκές συνθήκες·
επισημαίνει ότι οι δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής κατά 
κανόνα προορίζονται για τη 
χρηματοδότηση έργων ίδιου τύπου·

Or. en

Τροπολογία 345
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση 
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο 
για την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο 
για την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου χωρίς 
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εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι οι 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων 
ίδιου τύπου·

συνολικό αντίκτυπο στον τομέα «συνοχή» 
του προϋπολογισμού της ΕΕ· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι οι 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων 
ίδιου τύπου·

Or. en

Τροπολογία 346
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί την κατάργηση ή τη συγχώνευση
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την 
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο 
για την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι οι 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων 
ίδιου τύπου·

30. ζητεί τον καλύτερο συντονισμό των
ταμείων, τα οποία είναι σημαντικά για την
περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή για 
λόγους αποδοτικότητας· συνιστά το Ταμείο 
για την Παγκοσμιοποίηση να πάψει να 
αποτελεί αυτόνομο μέσο και να αναλάβει 
τα καθήκοντά του όπως αρμόζει στο 
πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· ζητεί να 
εξεταστεί κατά πόσο η συγχώνευση του 
Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συνάδουν με τις 
ευρωπαϊκές συνθήκες· επισημαίνει ότι οι 
δαπάνες του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ταμείου Συνοχής κατά κανόνα 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση έργων 
ίδιου τύπου·

Or. en

Τροπολογία 347
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Jan Olbrycht
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30a. ζητεί την αναθεώρηση του 
κανονισμού για τη διασυνοριακή 
συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα και 
του τρέχοντος ευρωπαϊκού μηχανισμού 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης, 
ενσωματώνοντας τα ταμεία αυτά στον 
στόχο 3 για την εδαφική συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 348
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 – υποπαράγραφος 1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
(ΕΤΠ) είναι συμπληρωματικό για την 
επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου, καθώς αποβλέπει 
στην επανένταξη των εργαζομένων που 
απολύονται λόγω της παγκοσμιοποίησης 
και της κρίσης·

Or. it

Τροπολογία 349
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. χαιρετίζει τους στόχους των 
προτεινόμενων από την Επιτροπή 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
τις επενδύσεις (στη θέση των εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς) μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί τον 
καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και τον προσδιορισμό 
περαιτέρω στόχων όσον αφορά την 
πολιτική για τη συνοχή και τη 
διαρθρωτική πολιτική· κρίνει απαραίτητο 
τον ταχύτερο δυνατό καθορισμό σαφών 
και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των εμπλεκόμενων επιπέδων και ζητεί την 
τήρηση των εθνικών και περιφερειακών 
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

31. τονίζει ότι είναι σημαντική η 
συμμετοχή των περιφερειακών και των 
τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων 
και των ΜΚΟ στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό κατά τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή· τονίζει το 
γεγονός ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της 
πολιτικής για τη συνοχή και ότι είναι 
θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση 
της ποιότητας της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων, του στρατηγικού σχεδιασμού 
και της υλοποίησης των στόχων· κρίνει 
απαραίτητο τον ταχύτερο δυνατό 
καθορισμό σαφών και συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
επιπέδων και ζητεί την ενίσχυση των 
περιφερειακών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 350
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. χαιρετίζει τους στόχους των 
προτεινόμενων από την Επιτροπή 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
τις επενδύσεις (στη θέση των εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς) μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί τον 
καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και τον προσδιορισμό περαιτέρω 
στόχων όσον αφορά την πολιτική για τη 
συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική·
κρίνει απαραίτητο τον ταχύτερο δυνατό 

31. χαιρετίζει τους στόχους των 
προτεινόμενων από την Επιτροπή 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
τις επενδύσεις (στη θέση των εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς) μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί τον 
καθορισμό στόχων της πολιτικής για τη 
συνοχή και των σημαντικών 
προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· κρίνει απαραίτητο 
τον ταχύτερο δυνατό καθορισμό σαφών 
και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων μεταξύ 
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καθορισμό σαφών και συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
επιπέδων και ζητεί την τήρηση των 
εθνικών και περιφερειακών αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας·

των εμπλεκόμενων επιπέδων και ζητεί την 
τήρηση των εθνικών και περιφερειακών 
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 351
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. χαιρετίζει τους στόχους των 
προτεινόμενων από την Επιτροπή 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
τις επενδύσεις (στη θέση των εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς) μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί τον 
καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και τον προσδιορισμό περαιτέρω 
στόχων όσον αφορά την πολιτική για τη 
συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική·
κρίνει απαραίτητο τον ταχύτερο δυνατό 
καθορισμό σαφών και συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
επιπέδων και ζητεί την τήρηση των 
εθνικών και περιφερειακών αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

31. χαιρετίζει τους στόχους των 
προτεινόμενων από την Επιτροπή 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
τις επενδύσεις (στη θέση των εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς) μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί τον 
καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και τον προσδιορισμό περαιτέρω 
στόχων όσον αφορά την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει απαραίτητο τον ταχύτερο 
δυνατό καθορισμό σαφών και 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
εμπλεκόμενων επιπέδων και ζητεί την 
τήρηση των εθνικών και περιφερειακών 
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. es

Τροπολογία 352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. χαιρετίζει τους στόχους των 
προτεινόμενων από την Επιτροπή 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
τις επενδύσεις (στη θέση των εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς) μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί τον 
καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και τον προσδιορισμό περαιτέρω 
στόχων όσον αφορά την πολιτική για τη 
συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική·
κρίνει απαραίτητο τον ταχύτερο δυνατό 
καθορισμό σαφών και συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
επιπέδων και ζητεί την τήρηση των 
εθνικών και περιφερειακών αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

31. χαιρετίζει τους στόχους των 
προτεινόμενων από την Επιτροπή 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
τις επενδύσεις (στη θέση των εθνικών
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς) μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί τον 
καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και τον προσδιορισμό περαιτέρω 
στόχων όσον αφορά την πολιτική για τη 
συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική·
κρίνει απαραίτητο τον ταχύτερο δυνατό 
καθορισμό σαφών και συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
επιπέδων και ζητεί την τήρηση των 
εθνικών και περιφερειακών και τοπικών 
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί σαφή δέσμευση 
για την προσήκουσα συμμετοχή των 
εταίρων στις αναπτυξιακές και 
επενδυτικές συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 353
Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. χαιρετίζει τους στόχους των 
προτεινόμενων από την Επιτροπή 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
τις επενδύσεις (στη θέση των εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς) μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί τον 
καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων 
κατά την υλοποίηση της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και τον προσδιορισμό περαιτέρω 
στόχων όσον αφορά την πολιτική για τη 
συνοχή και τη διαρθρωτική πολιτική·

31. χαιρετίζει τους στόχους των 
προτεινόμενων από την Επιτροπή
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
τις επενδύσεις (στη θέση των εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς) μεταξύ 
της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί τον 
καθορισμό βασικών επενδυτικών 
προτεραιοτήτων κατά την υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 και τον 
προσδιορισμό περαιτέρω στόχων όσον 
αφορά την πολιτική για τη συνοχή και τη 
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κρίνει απαραίτητο τον ταχύτερο δυνατό 
καθορισμό σαφών και συγκεκριμένων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων 
επιπέδων και ζητεί την τήρηση των 
εθνικών και περιφερειακών αρμοδιοτήτων 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

διαρθρωτική πολιτική· κρίνει απαραίτητο 
τον ταχύτερο δυνατό καθορισμό σαφών 
και συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων μεταξύ 
των εμπλεκόμενων επιπέδων και ζητεί την 
τήρηση των εθνικών και περιφερειακών 
αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. bg

Τροπολογία 354
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31a. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν 
σοβαρά υπόψη τους την αρχή της 
εταιρικής σχέσης στις μελλοντικές 
συμβάσεις εταιρικής σχέσης και στις 
αναπτυξιακές συμβάσεις, οι οποίες 
αντικαθιστούν τα παλαιότερα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια-πλαίσια· φρονεί ότι η 
ποιότητα αυτού του στρατηγικού 
εγγράφου θα είναι απόρροια της 
συμμόρφωσης με την αρχή της εταιρικής 
σχέσης· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι αυτή η πολυεπίπεδη 
εταιρική σχέση αποτελεί πραγματικότητα 
όσον αφορά τη διαπραγμάτευση, τη 
σύνταξη και την αξιολόγηση αυτών των
μελλοντικών συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης·

Or. fr

Τροπολογία 355
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υποστηρίζει ότι η διατήρηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι το 
σημαντικότερο μέσο για την υλοποίηση 
όσων προβλέπουν στρατηγικά έγγραφα 
για συγκεκριμένες επενδυτικές 
προτεραιότητες· ζητεί εδώ τον καθορισμό 
σαφών και μετρήσιμων στόχων·

32. υποστηρίζει ότι η διατήρηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι το 
σημαντικότερο μέσο για την υλοποίηση 
της πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 356
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υποστηρίζει ότι η διατήρηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι το 
σημαντικότερο μέσο για την υλοποίηση 
όσων προβλέπουν στρατηγικά έγγραφα για 
συγκεκριμένες επενδυτικές 
προτεραιότητες· ζητεί εδώ τον καθορισμό 
σαφών και μετρήσιμων στόχων·

32. υποστηρίζει ότι η διατήρηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι το 
σημαντικότερο μέσο για την υλοποίηση 
όσων προβλέπουν στρατηγικά έγγραφα για 
συγκεκριμένες επενδυτικές 
προτεραιότητες· ζητεί εδώ τον καθορισμό 
σαφών και μετρήσιμων στόχων και 
τονίζει, ταυτόχρονα, ότι είναι αναγκαίο να 
εγκαταλειφθεί η αρχή της δημιουργίας 
έργων για την αντιμετώπιση 
δεδηλωμένων προκλήσεων υπέρ της 
αντιστοίχισης πόρων σε συγκεκριμένα 
έργα·

Or. cs

Τροπολογία 357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των
ομόσπονδων κρατών και των περιφερειών
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων·

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των
περιφερειακών και των τοπικών αρχών
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων· υπογραμμίζει την ανάγκη
συμπερίληψης των περιφερειακών και 
των τοπικών αρχών μέσω ενός 
λεπτομερούς και νομικά δεσμευτικού 
προσδιορισμού της αρχής της εταιρικής 
σχέσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών 
κριτηρίων που θα διασφαλίζουν ότι οι 
εταίροι μπορούν να συμμετέχουν 
αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια 
προγραμματισμού· επισημαίνει ότι οι 
περιφερειακές και οι τοπικές αρχές, και 
όχι μόνο η κεντρική κυβέρνηση, πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στις αναπτυξιακές 
και επενδυτικές συμβάσεις· κρίνει ότι 
μόνο η συμφωνία όλων των 
ενδιαφερόμενων εταίρων εξασφαλίζει 
ευρεία και βιώσιμη βάση στις 
αναπτυξιακές και επενδυτικές συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 358
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των
ομόσπονδων κρατών και των περιφερειών 
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των
περιφερειών (ΝUTS II) κατά τη σύναψη 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
την κατάρτιση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· κρίνει απαραίτητες τις 
αντίστοιχες διατυπώσεις στους 
κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων·



AM\865326EL.doc 47/168 PE464.689v01-00

EL

ταμείων· τονίζει την ανάγκη συμπερίληψης των 
κοινωνικών εταίρων και των 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
από τα πρώτα στάδια των 
διαπραγματεύσεων και της υλοποίησης 
των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. fr

Τροπολογία 359
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των
ομόσπονδων κρατών και των 
περιφερειών κατά τη σύναψη εταιρικών 
σχέσεων για την ανάπτυξη και την 
κατάρτιση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· κρίνει απαραίτητες τις 
αντίστοιχες διατυπώσεις στους 
κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων·

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη
όλων των εμπλεκόμενων επιπέδων 
διακυβέρνησης στη διαπραγμάτευση 
αναπτυξιακών και επενδυτικών 
εταιρικών σχέσεων, καθώς και στα 
επιχειρησιακά προγράμματα· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. es

Τροπολογία 360
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των
ομόσπονδων κρατών και των περιφερειών
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των
περιφερειακών και των τοπικών αρχών, 
σύμφωνα με τη συνταγματική και 
θεσμική συγκρότηση των κρατών μελών,
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
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στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων·

επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 361
Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των 
ομόσπονδων κρατών και των περιφερειών
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων·

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των 
ομόσπονδων κρατών και των
περιφερειακών και των τοπικών αρχών 
και των ενώσεών τους κατά τη σύναψη 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
την κατάρτιση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· κρίνει απαραίτητες τις 
αντίστοιχες διατυπώσεις στους 
κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 362
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των
ομόσπονδων κρατών και των περιφερειών 
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων·

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των
ομόσπονδων κρατών και των περιφερειών 
και των εκπροσώπων των τοπικών αρχών 
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στον κανονισμό των διαρθρωτικών 
ταμείων·
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Or. cs

Τροπολογία 363
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των 
ομόσπονδων κρατών και των περιφερειών
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων·

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των 
ομόσπονδων κρατών και των τοπικών και 
των περιφερειακών αρχών κατά τη 
σύναψη εταιρικών σχέσεων για την 
ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 364
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των 
ομόσπονδων κρατών και των περιφερειών
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων·

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των 
ομόσπονδων κρατών, του τοπικού και του 
περιφερειακού επιπέδου κατά τη σύναψη 
εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και 
την κατάρτιση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· κρίνει απαραίτητες τις 
αντίστοιχες διατυπώσεις στους 
κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 365
Erminia Mazzoni
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. ζητεί τη δεσμευτική συμπερίληψη των 
ομόσπονδων κρατών και των περιφερειών 
κατά τη σύναψη εταιρικών σχέσεων για 
την ανάπτυξη και την κατάρτιση 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· κρίνει 
απαραίτητες τις αντίστοιχες διατυπώσεις 
στους κανονισμούς των διαρθρωτικών 
ταμείων·

33. ζητεί τη εκ του σύνεγγυς συμμετοχή
των ομόσπονδων κρατών και των
περιφερειών κατά τη σύναψη εταιρικών 
σχέσεων για την ανάπτυξη και την 
κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων· 
κρίνει απαραίτητες τις αντίστοιχες 
διατυπώσεις στους κανονισμούς των 
διαρθρωτικών ταμείων·

Or. it

Τροπολογία 366
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. στηρίζει το σύστημα που πρότεινε η 
Επιτροπή για καθορισμό θεματικών 
προτεραιοτήτων· όσο μικρότερο είναι το 
επίπεδο ανάπτυξης των κρατών μελών ή 
των περιφερειών, τόσο μεγαλύτερη η 
αναγκαιότητα κατάρτισης τέτοιων 
καταλόγων προτεραιοτήτων, οι οποίοι θα 
πρέπει ωστόσο να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές περιφερειακές αναπτυξιακές 
ανάγκες·

34. στηρίζει τη γενική αρχή καθορισμού 
ενός κοινοτικού καταλόγου ευρειών 
θεματικών προτεραιοτήτων για την 
αντικατάσταση του τρέχοντος 
συστήματος, σύμφωνα με το οποίο οι 
διαρθρωτικοί πόροι διοχετεύονται σε 
περιοριστικές κατηγορίες δαπανών· 
διαφωνεί, ωστόσο, με κάθε υπερβολικό 
περιορισμό του αριθμού των 
προτεραιοτήτων που θα επιλεγούν στο 
πλαίσιο των νέων εθνικών αναπτυξιακών 
και επενδυτικών συμβάσεων εταιρικής 
σχέσης και επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, ούτως ώστε οι τοπικές 
και οι περιφερειακές αρχές να έχουν 
επαρκές περιθώριο για την υλοποίηση 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 σε περιφερειακό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 367
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. στηρίζει το σύστημα που πρότεινε η 
Επιτροπή για καθορισμό θεματικών 
προτεραιοτήτων· όσο μικρότερο είναι το 
επίπεδο ανάπτυξης των κρατών μελών ή 
των περιφερειών, τόσο μεγαλύτερη η 
αναγκαιότητα κατάρτισης τέτοιων 
καταλόγων προτεραιοτήτων, οι οποίοι θα 
πρέπει ωστόσο να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές περιφερειακές αναπτυξιακές 
ανάγκες·

34. στηρίζει την αρχή της δημιουργίας 
ενός κοινοτικού θεματικού καταλόγου 
που πρότεινε η Επιτροπή, με τον όρο ότι 
θα είναι αρκούντως ευρύς, ώστε να 
λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες κάθε 
ευρωπαϊκής περιφέρειας· φρονεί ότι, όσο 
λιγότερο πλούσιες είναι οι περιφέρειες, 
τόσο περισσότερο θα πρέπει να 
διευρύνουν το φάσμα των προτεραιοτήτων 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 368
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. στηρίζει το σύστημα που πρότεινε η 
Επιτροπή για καθορισμό θεματικών 
προτεραιοτήτων· όσο μικρότερο είναι το 
επίπεδο ανάπτυξης των κρατών μελών ή 
των περιφερειών, τόσο μεγαλύτερη η 
αναγκαιότητα κατάρτισης τέτοιων 
καταλόγων προτεραιοτήτων, οι οποίοι θα 
πρέπει ωστόσο να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές περιφερειακές αναπτυξιακές 
ανάγκες·

34. στηρίζει την αρχή της δημιουργίας 
ενός κοινοτικού θεματικού καταλόγου 
που πρότεινε η Επιτροπή, με τον όρο ότι 
θα είναι αρκούντως ευρύς, ώστε να 
λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες κάθε 
ευρωπαϊκής περιφέρειας·

Or. fr
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Τροπολογία 369
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. στηρίζει το σύστημα που πρότεινε η 
Επιτροπή για καθορισμό θεματικών 
προτεραιοτήτων· όσο μικρότερο είναι το 
επίπεδο ανάπτυξης των κρατών μελών ή 
των περιφερειών, τόσο μεγαλύτερη η 
αναγκαιότητα κατάρτισης τέτοιων 
καταλόγων προτεραιοτήτων, οι οποίοι θα 
πρέπει ωστόσο να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές περιφερειακές αναπτυξιακές 
ανάγκες·

34. στηρίζει το σύστημα που πρότεινε η 
Επιτροπή για καθορισμό θεματικών 
προτεραιοτήτων· όσο μικρότερο είναι το 
επίπεδο ανάπτυξης των κρατών μελών ή 
των περιφερειών, τόσο μεγαλύτεροι πρέπει 
να είναι και οι κατάλογοι προτεραιοτήτων, 
οι οποίοι θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνουν 
υπόψη τις ειδικές περιφερειακές 
αναπτυξιακές ανάγκες· τονίζει ότι το αυτό 
το σύστημα θεματικών προτεραιοτήτων 
πρέπει να είναι ευέλικτο και 
διαπραγματεύσιμο, προκειμένου να 
λαμβάνει υπόψη το σύνολο των 
περιφερειακών πλαισίων·

Or. fr

Τροπολογία 370
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. στηρίζει το σύστημα που πρότεινε η 
Επιτροπή για καθορισμό θεματικών 
προτεραιοτήτων· όσο μικρότερο είναι το 
επίπεδο ανάπτυξης των κρατών μελών ή 
των περιφερειών, τόσο μεγαλύτερη η 
αναγκαιότητα κατάρτισης τέτοιων 
καταλόγων προτεραιοτήτων, οι οποίοι θα 
πρέπει ωστόσο να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές περιφερειακές αναπτυξιακές 
ανάγκες·

34. στηρίζει το σύστημα που πρότεινε η 
Επιτροπή για καθορισμό θεματικών 
προτεραιοτήτων· όσο μικρότερο είναι το 
επίπεδο ανάπτυξης των κρατών μελών ή 
των περιφερειών, τόσο μεγαλύτερη η 
αναγκαιότητα κατάρτισης τέτοιων 
καταλόγων προτεραιοτήτων, οι οποίοι θα 
πρέπει ωστόσο να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές περιφερειακές αναπτυξιακές 
ανάγκες, διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι 
η θεματική αυτή προσέγγιση του 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών 
ταμείων και των ταμείων συνοχής δεν θα 
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αποβεί σε βάρος της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης ανάλογα με την περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 371
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. στηρίζει το σύστημα που πρότεινε η 
Επιτροπή για καθορισμό θεματικών 
προτεραιοτήτων· όσο μικρότερο είναι το 
επίπεδο ανάπτυξης των κρατών μελών ή 
των περιφερειών, τόσο μεγαλύτερη η 
αναγκαιότητα κατάρτισης τέτοιων 
καταλόγων προτεραιοτήτων, οι οποίοι θα 
πρέπει ωστόσο να λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές περιφερειακές αναπτυξιακές 
ανάγκες·

34. στηρίζει το σύστημα που πρότεινε η 
Επιτροπή για καθορισμό θεματικών 
στόχων· όσο μικρότερο είναι το επίπεδο 
ανάπτυξης των κρατών μελών ή των 
περιφερειών, τόσο μεγαλύτερη η 
αναγκαιότητα κατάρτισης τέτοιων 
καταλόγων στόχων, οι οποίοι θα πρέπει 
ωστόσο να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές 
περιφερειακές αναπτυξιακές ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 372
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται
για τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 

35. ζητεί ο κατάλογος των 
προτεραιοτήτων στα πεδία της 
καινοτομίας, των υποδομών και της 
εξοικονόμησης πόρων σε κάθε περίπτωση 
να συνάδουν με τις ειδικές ανάγκες των 
επιμέρους περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει 
να προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες, όπως η 
ενέργεια, η εκπαίδευση και η μείωση της 
φτώχειας, σε εθελοντική βάση και 
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επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της 
φτώχειας στις προσφερόμενες 
προτεραιότητες·

σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 373
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται
για τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με 
τις ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προσφερόμενες προτεραιότητες·

35. ζητεί τα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν 
μεταξύ των προτεραιοτήτων τούς τους 
τομείς της καινοτομίας, των υποδομών και 
της εξοικονόμησης πόρων, θεωρεί όμως 
ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο 
περιθώριο ελιγμών, ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη η κλίμακα των προγραμμάτων, το 
σενάριο αναφοράς στις επιμέρους 
περιφέρειες και τα αποτελέσματα που 
πρέπει να επιτυγχάνονται· τονίζει ότι 
πρέπει να προσφέρονται και να 
εφαρμόζονται περαιτέρω προτεραιότητες 
σε εθελοντική βάση και σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας· ζητεί τη 
συμπερίληψη των τομέων της ενέργειας, 
της εκπαίδευσης και της μείωσης της 
φτώχειας στις προσφερόμενες 
προτεραιότητες·

Or. it

Τροπολογία 374
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της 
φτώχειας στις προσφερόμενες 
προτεραιότητες·

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση, ώστε να επιτρέπεται στις 
περιφέρειες ο αναγκαίος βαθμός ευελιξίας 
προκειμένου να καθορίζουν περαιτέρω 
προτεραιότητες για επενδύσεις, σύμφωνα 
με τις τοπικές και τις περιφερειακές 
αναπτυξιακές ανάγκες και σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 375
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35.  ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της 
φτώχειας στις προσφερόμενες 
προτεραιότητες·

35.  ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, 
ότι η καινοτομία πρέπει εδώ να γίνει 
ευρύτερα κατανοητή, σύμφωνα με το 
πνεύμα της εμβληματικής πρωτοβουλίας 
«Ένωση Καινοτομίας»· υπογραμμίζει ότι 
πρέπει να προσφέρονται και να 
εφαρμόζονται περαιτέρω προτεραιότητες 
σε εθελοντική βάση και σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας· ζητεί τη 
συμπερίληψη των τομέων της ενέργειας, 
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της εκπαίδευσης και της δημογραφικής 
αλλαγής στις προσφερόμενες 
προτεραιότητες·

Or. de

Τροπολογία 376
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της 
φτώχειας στις προσφερόμενες 
προτεραιότητες·

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. cs

Τροπολογία 377
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας και της 
μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία, 
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και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προσφερόμενες προτεραιότητες·

των βιώσιμων και ανθεκτικών στην 
αλλαγή του κλίματος υποδομών και της 
προστασίας του κλίματος, της 
εξοικονόμησης πόρων και της 
βιοποικιλότητας, της προστασίας του 
κλίματος και της ενεργειακής απόδοσης 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προσφερόμενες προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 378
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προσφερόμενες προτεραιότητες·

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να καθορίζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο και να προορίζονται 
τουλάχιστον για τους τομείς της 
καινοτομίας, των υποδομών και της 
εξοικονόμησης πόρων και σε κάθε 
περίπτωση να συνάδουν με τις ειδικές 
ανάγκες των επιμέρους περιφερειών·
τονίζει ότι πρέπει να προσφέρονται και να 
εφαρμόζονται περαιτέρω προτεραιότητες 
σε εθελοντική βάση και σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας· ζητεί τη 
συμπερίληψη των τομέων της ενέργειας, 
της εκπαίδευσης και της μείωσης της 
φτώχειας στις προσφερόμενες 
προτεραιότητες·

Or. fr
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Τροπολογία 379
Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, Sophie Auconie, Seán Kelly, 
Richard Seeber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προσφερόμενες προτεραιότητες·

35. ζητεί οι συγκεκριμένες υποχρεωτικές 
προτεραιότητες για όλα τα κράτη μέλη να 
προορίζονται για τους τομείς της 
καινοτομίας, των υποδομών και της 
εξοικονόμησης πόρων και σε κάθε 
περίπτωση να συνάδουν με τις ειδικές 
ανάγκες των επιμέρους περιφερειών·
σημειώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την 
κύρια πηγή θέσεων απασχόλησης στην 
ΕΕ και φυτώριο επιχειρηματικών ιδεών·
τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί η παροχή 
χρηματοδότησης προς τις ΜΜΕ και να 
ενισχυθεί υπό το πρίσμα του κεντρικού 
ρόλου τον οποίο μπορούν να 
διαδραματίσουν για την υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· τονίζει ότι όσον 
αφορά την εμβληματική πρωτοβουλία 
«Ένωση καινοτομίας» πρέπει να 
εφαρμοστεί μία ευρεία έννοια 
«καινοτομίας», ενώ ταυτόχρονα πρέπει 
να διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε χρηματοδοτικούς πόρους, 
σημειώνει δε ότι πρέπει να προσφέρονται 
και να εφαρμόζονται περαιτέρω 
προτεραιότητες σε εθελοντική βάση και 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προσφερόμενες προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 380
Tamás Deutsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προσφερόμενες προτεραιότητες·

35. ζητεί οι υποχρεωτικοί στόχοι για όλα 
τα κράτη μέλη να προορίζονται για τους 
τομείς της καινοτομίας, των υποδομών και 
της εξοικονόμησης πόρων και σε κάθε 
περίπτωση να συνάδουν με τις ειδικές 
ανάγκες των επιμέρους περιφερειών·
τονίζει ότι πρέπει να προσφέρονται και να 
εφαρμόζονται περαιτέρω προτεραιότητες 
σε εθελοντική βάση και σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας· ζητεί τη 
συμπερίληψη των τομέων της ενέργειας, 
της εκπαίδευσης, της υγείας και της 
μείωσης της φτώχειας στους 
προσφερόμενους στόχους·

Or. en

Τροπολογία 381
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προσφερόμενες προτεραιότητες·

35. ζητεί οι προτεραιότητες για όλα τα 
κράτη μέλη να προορίζονται για τους 
τομείς της καινοτομίας, των υποδομών και 
της εξοικονόμησης πόρων και σε κάθε 
περίπτωση να συνάδουν με τις ειδικές 
ανάγκες των επιμέρους περιφερειών·
τονίζει ότι πρέπει να προσφέρονται και να 
εφαρμόζονται περαιτέρω προτεραιότητες 
σε εθελοντική βάση και σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας· ζητεί τη 
συμπερίληψη των τομέων της ενέργειας, 
της εκπαίδευσης και της μείωσης της 
φτώχειας στις προσφερόμενες 
προτεραιότητες·

Or. it
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Τροπολογία 382
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προσφερόμενες προτεραιότητες·

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 
των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προβλεπόμενες προτεραιότητες·

Or. es

Τροπολογία 383
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται για 
τους τομείς της καινοτομίας, των 
υποδομών και της εξοικονόμησης πόρων 
και σε κάθε περίπτωση να συνάδουν με τις 
ειδικές ανάγκες των επιμέρους 
περιφερειών· τονίζει ότι πρέπει να 
προσφέρονται και να εφαρμόζονται 
περαιτέρω προτεραιότητες σε εθελοντική 
βάση και σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας· ζητεί τη συμπερίληψη 

35. ζητεί οι υποχρεωτικές προτεραιότητες 
για όλα τα κράτη μέλη να προορίζονται 
ειδικότερα για τους τομείς της 
καινοτομίας, των υποδομών και της 
εξοικονόμησης πόρων και σε κάθε 
περίπτωση να συνάδουν με τις ειδικές 
ανάγκες των επιμέρους περιφερειών·
τονίζει ότι πρέπει να προσφέρονται και να 
εφαρμόζονται περαιτέρω προτεραιότητες 
σε εθελοντική βάση και σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας· ζητεί τη 
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των τομέων της ενέργειας, της 
εκπαίδευσης και της μείωσης της φτώχειας 
στις προσφερόμενες προτεραιότητες·

συμπερίληψη των τομέων της ενέργειας, 
της εκπαίδευσης και της μείωσης της 
φτώχειας στις προσφερόμενες 
προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 384
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 
των συμμετεχουσών διοικήσεων, τη 
μείωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης 
και των προθεσμιών σύνταξης και 
παράδοσης των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων·

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση της 
παρεχόμενης τεχνικής βοήθειας και της 
δικτύωσης των συμμετεχουσών 
διοικήσεων, τη μείωση των υποχρεώσεων 
δημοσίευσης·

Or. en

Τροπολογία 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 
των συμμετεχουσών διοικήσεων, τη 

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων 
ανάπτυξης ικανοτήτων, της καθοδήγησης 
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μείωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης 
και των προθεσμιών σύνταξης και 
παράδοσης των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων·

και των απλών και καινοτόμων εντύπων
και της δικτύωσης των συμμετεχουσών 
διοικήσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιάμεσων φορέων, τη μείωση των 
υποχρεώσεων δημοσίευσης και των 
προθεσμιών σύνταξης και παράδοσης των 
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων·
υπογραμμίζει τον αντίκτυπο της 
επιτυχούς εταιρικής σχέσης για τη 
μείωση της γραφειοκρατίας των 
δικαιούχων και ότι αυτό θα πρέπει να 
συνοδεύεται από κατάρτιση και 
ενδυνάμωση των «παραγόντων αλλαγής»·
στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη 
σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 386
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 
των συμμετεχουσών διοικήσεων, τη 
μείωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης 
και των προθεσμιών σύνταξης και 
παράδοσης των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων·

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 
των συμμετεχουσών διοικήσεων, τη 
μείωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης 
και των προθεσμιών σύνταξης και 
παράδοσης των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων· ζητεί από την Επιτροπή 
να αξιολογήσει κατά πόσον θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν πιλοτικοί 
τομείς για να δοκιμασθούν νέοι 
κανονισμοί σε μικρότερη κλίμακα προτού 
καταστεί εφαρμοστέος ο κανονισμός στις 
υπόλοιπες περιφέρειες, προκειμένου να 
διαπιστωθούν πιθανά προβλήματα ως 
προς την υλοποίηση·



AM\865326EL.doc 63/168 PE464.689v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 387
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 
των συμμετεχουσών διοικήσεων, τη 
μείωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης
και των προθεσμιών σύνταξης και 
παράδοσης των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων·

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 
των συμμετεχουσών διοικήσεων, και τη 
μείωση των προθεσμιών σύνταξης και 
παράδοσης των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων, γεγονός το οποίο, 
ωστόσο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να αποβεί εις βάρος της διαφάνειας·

Or. lt

Τροπολογία 388
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 
των συμμετεχουσών διοικήσεων, τη 
μείωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης 
και των προθεσμιών σύνταξης και 
παράδοσης των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων·

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· υπογραμμίζει ότι αυτό έχει 
μεγάλη σημασία ιδίως για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις· ζητεί τη βελτίωση 
του τεχνικού εξοπλισμού και της 
δικτύωσης των συμμετεχουσών 
διοικήσεων, τη μείωση των υποχρεώσεων 
δημοσίευσης και των προθεσμιών 
σύνταξης και παράδοσης των 
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απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων·

Or. de

Τροπολογία 389
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 
των συμμετεχουσών διοικήσεων, τη 
μείωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης 
και των προθεσμιών σύνταξης και 
παράδοσης των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων·

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 
των συμμετεχουσών διοικήσεων, τη 
μείωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης 
και των προθεσμιών σύνταξης και 
παράδοσης των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων· τάσσεται υπέρ της 
διάθεσης χρηματοδότησης για την 
αύξηση των τοπικών και των 
περιφερειακών διοικητικών 
δυνατοτήτων, όπου κρίνεται αναγκαίο·

Or. ro

Τροπολογία 390
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 

36. ζητεί την αποφυγή καθυστερήσεων 
στην έναρξη του προγράμματος και εν 
γένει την ταχύτερη εκτέλεση των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων και 
αξιολόγησης· ζητεί τη βελτίωση του 
τεχνικού εξοπλισμού και της δικτύωσης 
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των συμμετεχουσών διοικήσεων, τη 
μείωση των υποχρεώσεων δημοσίευσης 
και των προθεσμιών σύνταξης και 
παράδοσης των απαιτούμενων 
γνωμοδοτήσεων·

των συμμετεχουσών διοικήσεων, την 
αναθεώρηση των υποχρεώσεων 
δημοσίευσης και τη μείωση των 
προθεσμιών σύνταξης και παράδοσης των 
απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 391
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36a. επισημαίνει ότι η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
περιφερειών πρέπει να ενισχυθεί 
περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι συμβάλλει στους στόχους της 
καλύτερης και αποδοτικότερης χρήσης 
των κονδυλίων· ζητεί τη δημιουργία και 
την έγκαιρη υλοποίηση προγραμμάτων 
που ευνοούν αυτόν τον τύπο ανταλλαγών, 
ακολουθώντας το παράδειγμα του 
προγράμματος Erasmus για εκλεγμένους 
τοπικούς και περιφερειακούς 
εκπροσώπους, για το οποίο ζητεί να τεθεί 
άμεσα σε εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 392
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κίνητρα, προϋποθέσεις, εστίαση στα 
αποτελέσματα, συγχρηματοδότηση, 
χρηματοδοτικές επιλογές·

Κίνητρα, προϋποθέσεις, εστίαση στις 
ανάγκες και στα αποτελέσματα, 
συγχρηματοδότηση, χρηματοδοτικές 
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επιλογές·

Or. el

Τροπολογία 393
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση 
των μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας ωστόσο, 
απορρίπτει κριτήρια, τα οποία 
επιβάλλουν στα κράτη μέλη να προβούν 
σε θεμελιώδεις κοινωνικές και 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 394
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37



AM\865326EL.doc 67/168 PE464.689v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση 
των μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας ωστόσο, 
απορρίπτει κριτήρια, τα οποία 
επιβάλλουν στα κράτη μέλη να προβούν 
σε θεμελιώδεις κοινωνικές και 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις·

37. ενθαρρύνει σθεναρά τις περιφερειακές 
και τις τοπικές αρχές να διασφαλίσουν τις 
μέγιστες διοικητικές και θεσμικές 
αρμοδιότητές τους, καθώς και να 
αναπτύξουν επαρκείς οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους για να 
αντεπεξέλθουν στην πολυπλοκότητα των 
έργων που χρηματοδοτούνται από την 
ΕΕ, κυρίως όσον αφορά τη διοικητική 
επιβάρυνση· τονίζει την ανάγκη
διασφάλισης επαρκών επιπέδων 
χρηματοδότησης, προκειμένου να 
καταστεί δεόντως δυνατή η συμμετοχή 
των περιφερειακών και των τοπικών 
αρχών σε σημαντικά έργα που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

Or. en

Τροπολογία 395
Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των 
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των 
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή·
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μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας ωστόσο, 
απορρίπτει κριτήρια, τα οποία 
επιβάλλουν στα κράτη μέλη να προβούν 
σε θεμελιώδεις κοινωνικές και 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 396
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των 
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας· ωστόσο, 
απορρίπτει κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν 
στα κράτη μέλη να προβούν σε 
θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των 
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται 
τα ακόλουθα κριτήρια: η επιβολή όρων
εξυπηρετεί την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας της πολιτικής για τη 
συνοχή, οι φορείς που συμμετέχουν στη 
διαχείριση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν τους επιβαλλόμενους όρους, 
οι φορείς αυτοί διαθέτουν την αναγκαία 
επάρκεια και τη θεσμική ιδιότητα να 
πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες 
αλλαγές, και είναι εξοικειωμένοι με τους 
όρους και μπορούν να τους κατανοήσουν·
ωστόσο, απορρίπτει κριτήρια, τα οποία 
επιβάλλουν στα κράτη μέλη να προβούν σε 
θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις· όλοι οι όροι θα πρέπει να 
σέβονται τις αρχές της επικουρικότητας 
και της εταιρικής σχέσης·
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Or. en

Τροπολογία 397
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση 
των μέσων ενίσχυσης στους τομείς που
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας· ωστόσο,
απορρίπτει κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν
στα κράτη μέλη να προβούν σε 
θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

37. εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με τα 
οφέλη της πιθανής επιβολής κριτηρίων 
στην καταβολή κονδυλίων στο πλαίσιο 
επενδυτικών συμπράξεων για την 
ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η ενισχυμένη 
διασταυρούμενη συμμόρφωση της 
περιφερειακής πολιτικής είναι δυνατή 
μόνο στο πλαίσιο κατάλληλης 
διακυβέρνησης και, επομένως, σχετίζεται 
εγγενώς με την πολιτική για τη συνοχή· 
κρίνει σκόπιμο, ωστόσο, να αξιολογήσει 
τα αποτελέσματα με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια· τονίζει ότι η διοικητική και 
η κανονιστική απλοποίηση θα 
καθιστούσε δυνατή την αποδοτικότερη 
χρήση των πόρων και τη μείωση των 
παρατυπιών· απορρίπτει κάθε πρόταση η 
οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
προβούν σε θεμελιώδεις κοινωνικές και 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις και επομένως 
αντιτίθεται έντονα σε κάθε είδους 
μακροοικονομική διασταυρούμενη 
συμμόρφωση· επιπλέον, επισημαίνει ότι 
καμία κοινή πολιτική δεν υπόκειται σε 
αυτές τις απαιτήσεις·

Or. es

Τροπολογία 398
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των 
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας· ωστόσο,
απορρίπτει κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν
στα κράτη μέλη να προβούν σε 
θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές
μεταρρυθμίσεις·

37. ζητεί η καταβολή κονδυλίων να μην 
εξαρτάται από τη σύναψη επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
εγγυήσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των 
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· απορρίπτει κριτήρια, τα οποία θα 
επέβαλαν στα κράτη μέλη να προβούν σε 
θεμελιώδεις οικονομικές και κοινωνικές 
μεταρρυθμίσεις και να μεταφέρουν 
περαιτέρω καθήκοντα σε επίπεδο ΕΕ 
κατά παράβαση της αρχής της 
επικουρικότητας·

Or. cs

Τροπολογία 399
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Philippe Boulland, 
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των 
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, να κληθούν τα κράτη μέλη 
να υλοποιήσουν μεταρρυθμίσεις, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των 
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· ωστόσο, απορρίπτει κριτήρια, τα 
οποία επιβάλλουν στα κράτη μέλη να 
προβούν σε θεμελιώδεις κοινωνικές και 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις·
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προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας· ωστόσο, 
απορρίπτει κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν 
στα κράτη μέλη να προβούν σε 
θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

Or. fr

Τροπολογία 400
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση 
των μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας ωστόσο, απορρίπτει 
κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη 
μέλη να προβούν σε θεμελιώδεις 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων βάσει 
όρων οι οποίοι προκαθορίζονται στο 
πλαίσιο διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών κατά την έναρξη 
της περιόδου προγραμματισμού και 
αναφέρονται στις συμβάσεις επενδυτικών 
συμπράξεων και στα επιχειρησιακά 
προγράμματα· οι εν λόγω 
προκαθορισμένοι όροι πρέπει να 
προσδιορίζονται με σαφήνεια, να είναι 
στοχευμένοι και επαληθεύσιμοι, και 
πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά σε 
παραμέτρους που σχετίζονται άμεσα με 
την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων 
που αφορούν την πολιτική για τη συνοχή· 
κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η σύναψη των 
συμπράξεων με τη σωστή μεταφορά της 
ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ (στους 
τομείς διευθέτησης τιμών, προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών, μεταφορών, 
περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) με στόχο την 
πρόληψη των παρατυπιών και τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
ωστόσο, απορρίπτει κριτήρια, τα οποία 
επιβάλλουν στα κράτη μέλη να προβούν σε 
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θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

Or. it

Τροπολογία 401
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση 
των μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας ωστόσο, απορρίπτει 
κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη 
μέλη να προβούν σε θεμελιώδεις 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

37. ζητεί τη θέσπιση ειδικών όρων για τις 
επενδυτικές συμπράξεις, οι οποίες
επιβάλλουν μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη, και την καταβολή κονδυλίων βάσει 
των όρων αυτών· κρίνει σκόπιμο να 
συνδεθεί η σύναψη των συμπράξεων με τη 
σωστή μεταφορά της ισχύουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ (στους τομείς 
διευθέτησης τιμών, προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών, μεταφορών, 
περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) με στόχο την 
πρόληψη των παρατυπιών και τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
ωστόσο, απορρίπτει κριτήρια, τα οποία 
επιβάλλουν στα κράτη μέλη να προβούν σε 
θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

Or. it

Τροπολογία 402
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37



AM\865326EL.doc 73/168 PE464.689v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας ωστόσο, απορρίπτει 
κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη 
μέλη να προβούν σε θεμελιώδεις 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

37. ζητεί τη σύνδεση της καταβολής 
κονδυλίων με την επιβολή όρων, οι οποίοι 
καθορίζονται στις συμβάσεις 
αναπτυξιακών και επενδυτικών 
συμπράξεων και επιβάλλουν στα κράτη 
μέλη την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, 
ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτική 
αξιοποίηση των κονδυλίων ενίσχυσης 
στους τομείς που σχετίζονται άμεσα με την 
πολιτική για τη συνοχή· κρίνει σκόπιμο να 
συνδεθεί η σύναψη των συμπράξεων με τη 
σωστή μεταφορά της ισχύουσας 
νομοθεσίας της ΕΕ (στους τομείς 
διευθέτησης τιμών, προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών, μεταφορών, 
περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) με στόχο την 
πρόληψη των παρατυπιών και τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
ωστόσο, απορρίπτει κριτήρια, τα οποία 
επιβάλλουν στα κράτη μέλη να προβούν σε 
θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 403
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των 
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης αναπτυξιακών και 
επενδυτικών συμπράξεων, οι οποίες 
επιβάλλουν μεταρρυθμίσεις στα κράτη 
μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτική 
αξιοποίηση των μέσων ενίσχυσης στους 
τομείς που σχετίζονται άμεσα με την 
πολιτική για τη συνοχή εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι, ότι 
δηλαδή η επιβολή όρων εξυπηρετεί την 



PE464.689v01-00 74/168 AM\865326EL.doc

EL

ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας ωστόσο, απορρίπτει 
κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη 
μέλη να προβούν σε θεμελιώδεις 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
της αποδοτικότητας της πολιτικής για τη 
συνοχή, οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν 
στη διαχείριση επιχειρησιακών 
προγραμμάτων έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν τους επιβαλλόμενους όρους, 
οι φορείς αυτοί διαθέτουν την 
απαιτούμενη επάρκεια προσόντων και τη 
θεσμική ιδιότητα για την υλοποίηση των 
απαιτούμενων αλλαγών, και οι 
συμμετέχοντες φορείς είναι εξοικειωμένοι 
με τους όρους και μπορούν να τους 
κατανοήσουν· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί 
η σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας ωστόσο, απορρίπτει 
κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη 
μέλη να προβούν σε θεμελιώδεις 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 404
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποδοτική αξιοποίηση των 
μέσων ενίσχυσης στους τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική για τη 
συνοχή· κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η 
σύναψη των συμπράξεων με τη σωστή 
μεταφορά της ισχύουσας νομοθεσίας της 

37. ζητεί την καταβολή κονδυλίων με την 
προϋπόθεση σύναψης επενδυτικών 
συμπράξεων, οι οποίες επιβάλλουν 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις στα κράτη 
μέλη, ώστε να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική αξιοποίηση των μέσων 
ενίσχυσης στους τομείς που σχετίζονται 
άμεσα με την πολιτική για τη συνοχή·
κρίνει σκόπιμο να συνδεθεί η σύναψη των 
συμπράξεων με τη σωστή μεταφορά της 
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ΕΕ (στους τομείς διευθέτησης τιμών, 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 
μεταφορών, περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) 
με στόχο την πρόληψη των παρατυπιών 
και τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας ωστόσο, απορρίπτει 
κριτήρια, τα οποία επιβάλλουν στα κράτη 
μέλη να προβούν σε θεμελιώδεις 
κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ (στους 
τομείς διευθέτησης τιμών, προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών, μεταφορών, 
περιβάλλοντος, υγείας κ.λπ.) με στόχο την 
πρόληψη των παρατυπιών και τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
ωστόσο, απορρίπτει κριτήρια, τα οποία 
επιβάλλουν στα κράτη μέλη να προβούν σε 
θεμελιώδεις κοινωνικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 405
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. τονίζει ότι η συνεκτίμηση της 
διάστασης της ισότητας των δύο φύλων
στον προϋπολογισμό θα καταστήσει τις 
δαπάνες της ΕΕ περισσότερο 
αποτελεσματικές· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προτείνει μια διαδικασία για 
την καθιέρωση μεθόδων συνεκτίμησης 
της διάστασης της ισότητας των δύο 
φύλων στον προϋπολογισμό για τον 
σχεδιασμό και τη διαχείριση 
προγραμμάτων των διαρθρωτικών 
ταμείων μετά το 2013 και να αυξήσει την 
ενσωμάτωση της διάστασης της 
ισότητας των δύο φύλων στις διοικήσεις 
σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα, 
προωθώντας την ανάπτυξη ικανοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 406
Patrice Tirolien
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. αντιτάσσεται σθεναρά σε κάθε 
είδους προϋπόθεση που συνεπάγεται
ενδεχομένως κυρώσεις για τις τοπικές 
αρχές, όταν δεν έχουν την ισχύ να 
επηρεάσουν τη διαδικασία της λήψης 
αποφάσεων· από την άλλη πλευρά, καλεί 
την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη 
μέλη να υλοποιήσουν τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις για την αποτελεσματική 
αξιοποίηση της χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης σε τομείς που σχετίζονται 
άμεσα με την πολιτική για τη συνοχή, 
ώστε να αποφύγουν οποιαδήποτε 
παρατυπία και να καταστήσουν 
αποτελεσματική την παρεχόμενη 
ενίσχυση· αντιτάσσεται σθεναρά στην 
ιδέα ότι η πολιτική για τη συνοχή 
εξυπηρετεί τη θέσπιση διατάξεων που
απαιτούν την υλοποίηση θεμελιωδών 
κοινωνικών και οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 407
László Surján, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37a. είναι της άποψης ότι η επιβολή νέων 
κριτηρίων δεν θα οδηγήσει σε 
επιπρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για 
τους συμμετέχοντες φορείς· ενθαρρύνει 
την ανάπτυξη συνεκτικών, 
τυποποιημένων συστημάτων επιβολής 
κριτηρίων τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και για 
το ΕΚΤ, τα οποία θα μπορούν επίσης να 
αξιολογηθούν αντικειμενικά·
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Or. en

Τροπολογία 408
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37α. στηρίζει το αίτημα της Επιτροπής οι 
μακροοικονομικές προϋποθέσεις που 
σχετίζονται με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία να μην αφορούν μόνο το ταμείο 
συνοχής, αλλά να επεκταθούν και σε άλλα 
διαρθρωτικά και γεωργικά ταμεία· 

Or. de

Τροπολογία 409
Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. θεωρεί την Επιτροπή υπεύθυνη για 
τη διαμόρφωση και τον έλεγχο της 
εφαρμογής προϋποθέσεων και συνιστά 
αντίστοιχα σχέδια δράσης για τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 410
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής
για μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για 
τη συνοχή στα αποτελέσματα μέσω του 
εκ των υστέρων καθορισμού των 
κατάλληλων στόχων και δεικτών· τονίζει 
ότι θα πρόκειται για μόνο λίγους, σαφώς 
ορισμένους και μετρήσιμους δείκτες, οι 
οποίοι θα αλληλεπιδρούν με την ενίσχυση 
και θα καθορίζονται από κοινού από τις 
περιφέρειες / τα κράτη μέλη·

38. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
να κινηθεί προς μια προσέγγιση που θα 
είναι περισσότερο προσανατολισμένη στα 
αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας σαφείς 
και μετρήσιμους στόχους και δείκτες 
αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποφασίζονται 
εκ των προτέρων σύμφωνα με τους 
ειδικούς στόχους σε κάθε περιφέρεια·
απορρίπτει τη μέθοδο αξιολόγησης που
βασίζεται αποκλειστικά στις επιδόσεις 
όσον αφορά την πρόοδο επίτευξης των 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·
υπογραμμίζει ότι στον τομέα αυτό έχει 
σημειωθεί πρόοδος στην περίοδο 
προγραμματισμού καθώς έχουν 
συμπεριληφθεί εκ των προτέρων, 
συνεχιζόμενες και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις·

Or. en

Τροπολογία 411
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για 
τη συνοχή στα αποτελέσματα μέσω του εκ 
των υστέρων καθορισμού των κατάλληλων 
στόχων και δεικτών· τονίζει ότι θα 
πρόκειται για μόνο λίγους, σαφώς 
ορισμένους και μετρήσιμους δείκτες, οι 
οποίοι θα αλληλεπιδρούν με την ενίσχυση 
και θα καθορίζονται από κοινού από τις 
περιφέρειες / τα κράτη μέλη·

38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για 
τη συνοχή στα αποτελέσματα μέσω του εκ 
των προτέρων καθορισμού των 
κατάλληλων στόχων και δεικτών· τονίζει 
ότι θα πρόκειται για μόνο λίγους, σαφώς 
ορισμένους και μετρήσιμους δείκτες, οι 
οποίοι θα αλληλεπιδρούν με την ενίσχυση 
και θα καθορίζονται από κοινού από τις 
περιφέρειες / τα κράτη μέλη· συνιστά τη 
βελτίωση της διαδικασίας επιλογής έργων
αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει 
αποκτηθεί στις περιφέρειες/στα κράτη 
μέλη με τη θέσπιση, μεταξύ άλλων, μέσων 
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στήριξης, όπως το «NECATER» το οποίο 
συγκροτήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση 
και αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών 
άνθρακα που οφείλονται σε έργα και στη 
βελτίωση της τοπικής και της 
περιφερειακής λογιστικής άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 412
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για 
τη συνοχή στα αποτελέσματα μέσω του εκ 
των υστέρων καθορισμού των κατάλληλων 
στόχων και δεικτών· τονίζει ότι θα 
πρόκειται για μόνο λίγους, σαφώς 
ορισμένους και μετρήσιμους δείκτες, οι 
οποίοι θα αλληλεπιδρούν με την ενίσχυση 
και θα καθορίζονται από κοινού από τις 
περιφέρειες / τα κράτη μέλη·

38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για 
τη συνοχή στα αποτελέσματα μέσω του εκ 
των προτέρων καθορισμού των 
κατάλληλων στόχων και δεικτών· τονίζει 
ότι θα πρόκειται για μόνο λίγους, σαφώς 
ορισμένους και μετρήσιμους δείκτες, οι 
οποίοι θα αλληλεπιδρούν με την ενίσχυση 
και θα καθορίζονται από κοινού από τις 
περιφέρειες / τα κράτη μέλη· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι όλα τα προτεινόμενα μέσα 
και κριτήρια για τη μέτρηση των 
επιδόσεων θα πρέπει να διατηρούν μια
ποιοτική προοπτική των προγραμμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 413
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για 

38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για 
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τη συνοχή στα αποτελέσματα μέσω του εκ 
των υστέρων καθορισμού των 
κατάλληλων στόχων και δεικτών· τονίζει 
ότι θα πρόκειται για μόνο λίγους, σαφώς 
ορισμένους και μετρήσιμους δείκτες, οι 
οποίοι θα αλληλεπιδρούν με την ενίσχυση 
και θα καθορίζονται από κοινού από τις 
περιφέρειες / τα κράτη μέλη·

τη συνοχή στα αποτελέσματα 
υποστηρίζοντας, ταυτόχρονα, ότι ο εκ 
των προτέρων καθορισμός στόχων και 
δεικτών θα ενθαρρύνει τις προσπάθειες 
διασφάλισης της αναγνώρισης του 
κύρους τους, αντί να εστιάζει στα 
ουσιαστικά αποτελέσματά τους· τονίζει 
ότι, εάν καθορισθούν, θα πρόκειται για 
μόνο λίγους, σαφώς ορισμένους και 
μετρήσιμους δείκτες, οι οποίοι θα 
αλληλεπιδρούν με την ενίσχυση και θα 
καθορίζονται από κοινού από τις 
περιφέρειες / τα κράτη μέλη·

Or. es

Τροπολογία 414
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για 
τη συνοχή στα αποτελέσματα μέσω του εκ 
των υστέρων καθορισμού των κατάλληλων 
στόχων και δεικτών· τονίζει ότι θα 
πρόκειται για μόνο λίγους, σαφώς 
ορισμένους και μετρήσιμους δείκτες, οι 
οποίοι θα αλληλεπιδρούν με την ενίσχυση 
και θα καθορίζονται από κοινού από τις 
περιφέρειες / τα κράτη μέλη·

38. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για μεγαλύτερη εστίαση της πολιτικής για 
τη συνοχή στις ανάγκες και στα 
αποτελέσματα μέσω του εκ των υστέρων 
καθορισμού των κατάλληλων στόχων και 
δεικτών· τονίζει ότι θα πρόκειται για μόνο 
λίγους, σαφώς ορισμένους και 
μετρήσιμους δείκτες, οι οποίοι θα 
αλληλεπιδρούν με την ενίσχυση και θα 
καθορίζονται από κοινού από τις 
περιφέρειες / τα κράτη μέλη·

Or. el

Τροπολογία 415
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38 α. φρονεί ότι η διαφάνεια όσον αφορά 
την πολιτική για τη συνοχή και τον κύκλο 
προγραμματισμού της, την κατανομή των 
δαπανών και την πρόσβαση των 
δυνητικών δικαιούχων των 
διαρθρωτικών ταμείων σε πληροφορίες 
αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για 
την επίτευξη των συνολικών στόχων της 
πολιτικής για τη συνοχή, και ότι η 
διαφάνεια θα πρέπει, επομένως, να 
προστεθεί ως κατευθυντήρια διατομεακή 
αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας 
προγραμματισμού της συνοχής και λήψης 
αποφάσεων κατά την επόμενη 
χρηματοδοτική περίοδο· υπογραμμίζει ότι 
θα πρέπει να συνεχιστεί η δημοσιοποίηση
του καταλόγου των υποψηφίων, ιδίως στο 
διαδίκτυο, καθώς αυτό αποτελεί ένα 
αποδοτικό εργαλείο για τη βελτίωση της 
διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 416
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. ζητεί τον συσχετισμό των δεικτών με 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
(αύξηση της παραγωγικότητας, έρευνα, 
υπηρεσίες μεταφορών, περιφερειακή 
ανάπτυξη, σχετικές περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις)· ζητεί να καταργηθούν τα 
ποσοτικά κριτήρια κατά τη μέτρηση της 
προόδου σε τομείς με κατά κύριο λόγο 
εθνικό ανταγωνισμό (μορφωτικό επίπεδο, 
όρια φτώχειας, επίδοση ολοκλήρωσης) 
και να διενεργείται καλύτερη εκτίμηση 
του μοντέλου και της καινοτομία των

διαγράφεται
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έργων·

Or. fr

Τροπολογία 417
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. ζητεί τον συσχετισμό των δεικτών με 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
(αύξηση της παραγωγικότητας, έρευνα, 
υπηρεσίες μεταφορών, περιφερειακή 
ανάπτυξη, σχετικές περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις)· ζητεί να καταργηθούν τα 
ποσοτικά κριτήρια κατά τη μέτρηση της 
προόδου σε τομείς με κατά κύριο λόγο 
εθνικό ανταγωνισμό (μορφωτικό επίπεδο, 
όρια φτώχειας, επίδοση ολοκλήρωσης) 
και να διενεργείται καλύτερη εκτίμηση 
του μοντέλου και της καινοτομίας των 
έργων·

39. επικροτεί τη χρήση περιορισμένου 
αριθμού κοινών δεικτών, οι οποίοι 
συνδέονται με τους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, όπως η απασχόληση, η 
κοινωνική ενσωμάτωση, η μείωση των 
ανισοτήτων όσον αφορά την κατανομή 
του πλούτου, η έρευνα, η καινοτομία, η 
ποιότητα και η καθολικότητα των 
υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος (ΥΓΟΣ), οι υπηρεσίες 
μεταφορών, η περιφερειακή ανάπτυξη, η 
βελτίωση όσον αφορά την περιβαλλοντική 
διαχείριση, καθώς και οι στόχοι της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, ώστε να μπορέσει 
η Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια 
ολοκληρωμένη και συνεχή αξιολόγηση σε 
όλη τη διάρκεια της περιόδου
προγραμματισμού, ενώ οι περισσότεροι 
δείκτες θα πρέπει να καθορισθούν σε 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας 
υπόψη την ειδική φύση κάθε περιφέρειας 
και τις προτεραιότητες που έχουν 
καθορισθεί· οι δείκτες πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν πόσο αναγκαία είναι 
κάθε προτεινόμενη προσέγγιση για την 
ανάπτυξη της περιφέρειας·

Or. en

Τροπολογία 418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. ζητεί τον συσχετισμό των δεικτών με 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
(αύξηση της παραγωγικότητας, έρευνα, 
υπηρεσίες μεταφορών, περιφερειακή 
ανάπτυξη, σχετικές περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις)· ζητεί να καταργηθούν τα 
ποσοτικά κριτήρια κατά τη μέτρηση της 
προόδου σε τομείς με κατά κύριο λόγο 
εθνικό ανταγωνισμό (μορφωτικό επίπεδο, 
όρια φτώχειας, επίδοση ολοκλήρωσης)
και να διενεργείται καλύτερη εκτίμηση του 
μοντέλου και της καινοτομίας των έργων·

39. ζητεί τον συσχετισμό των δεικτών με 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
παρακολούθηση της διαδικασίας για τη 
στρατηγική ΕΕ 2020· ζητεί να
υπολογίζονται προσεκτικά τα ποσοτικά 
κριτήρια και να συμβάλλουν ενδεχομένως 
στην επίτευξη στόχων που μπορούν να 
προσδιοριστούν ποσοτικά βάσει της 
χρηματοδοτικής συνεισφοράς των 
διαρθρωτικών ταμείων και να 
διενεργείται καλύτερη εκτίμηση του 
μοντέλου και της καινοτομίας των έργων·

Or. en

Τροπολογία 419
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. ζητεί τον συσχετισμό των δεικτών με 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
(αύξηση της παραγωγικότητας, έρευνα, 
υπηρεσίες μεταφορών, περιφερειακή 
ανάπτυξη, σχετικές περιβαλλοντικές 
βελτιώσεις)· ζητεί να καταργηθούν τα 
ποσοτικά κριτήρια κατά τη μέτρηση της 
προόδου σε τομείς με κατά κύριο λόγο 
εθνικό ανταγωνισμό (μορφωτικό επίπεδο, 
όρια φτώχειας, επίδοση ολοκλήρωσης)
και να διενεργείται καλύτερη εκτίμηση του 
μοντέλου και της καινοτομία των έργων·

39. ζητεί τον συσχετισμό τυχόν 
υφιστάμενων δεικτών με την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·
ζητεί να επιδιώκεται ο αναγκαίος βαθμός 
ευελιξίας και αναλογικότητας κατά τη 
μέτρηση της προόδου σε τομείς με κατά 
κύριο λόγο εθνικό ή περιφερειακό 
ανταγωνισμό και να διενεργείται καλύτερη 
εκτίμηση του μοντέλου και της καινοτομία 
των έργων·

Or. es
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Τροπολογία 420
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. ζητεί τον συσχετισμό των δεικτών με 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (αύξηση 
της παραγωγικότητας, έρευνα, υπηρεσίες 
μεταφορών, περιφερειακή ανάπτυξη, 
σχετικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις)· 
ζητεί να καταργηθούν τα ποσοτικά 
κριτήρια κατά τη μέτρηση της προόδου σε 
τομείς με κατά κύριο λόγο εθνικό 
ανταγωνισμό (μορφωτικό επίπεδο, όρια 
φτώχειας, επίδοση ολοκλήρωσης) και να 
διενεργείται καλύτερη εκτίμηση του 
μοντέλου και της καινοτομίας των έργων·

39. ζητεί τον συσχετισμό των δεικτών με 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (αύξηση 
της παραγωγικότητας, έρευνα, υπηρεσίες 
μεταφορών, περιφερειακή ανάπτυξη, 
σχετικές περιβαλλοντικές βελτιώσεις)· 
ζητεί κατά τη μέτρηση της προόδου σε 
τομείς με κατά κύριο λόγο εθνικό 
ανταγωνισμό (μορφωτικό επίπεδο, όρια 
φτώχειας, επίδοση ολοκλήρωσης) να 
διενεργείται και εκτίμηση του μοντέλου 
και της καινοτομίας των έργων παράλληλα 
με την εκτίμηση ποσοτικών κριτηρίων·

Or. de

Τροπολογία 421
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39α. ζητεί να περιοριστεί η διάρκεια 
ενίσχυσης για περιφέρειες που ακόμα και 
μετά από αρκετές περιόδους 
προγραμματισμού και παρά τη μέγιστη 
ενίσχυση δεν πέτυχαν αξιόλογες 
βελτιώσεις της οικονομικής, κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής τους κατάστασης·

Or. de

Τροπολογία 422
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39 α. Θεωρεί ότι οι δείκτες που 
καθορίζουν τη χρηματοδότηση των 
περιφερειών από τα διαρθρωτικά ταμεία 
και το Ταμείο Συνοχής πρέπει να 
βασίζονται στα πιο πρόσφατα στατιστικά 
στοιχεία της Eurostat προκείμενου να 
λαμβάνουν πλήρως υπ' όψιν τις 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες ως 
αποτέλεσμα της κρίσης

Or. el

Τροπολογία 423
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· ζητεί την επανεξέταση του
μέγιστου μεριδίου της ΕΕ, το οποίο θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το 
περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το 
είδος των μέτρων και να αυξάνεται ή να 
μειώνεται ανάλογα·

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· ζητεί να μην αναθεωρηθούν 
προς τα κάτω τα ποσοστά 
συγχρηματοδότησης και να 
διαμορφώνονται συναρτήσει του
περιφερειακού επιπέδου ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 424
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· ζητεί την επανεξέταση του 
μέγιστου μεριδίου της ΕΕ, το οποίο θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το 
περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το 
είδος των μέτρων και να αυξάνεται ή να 
μειώνεται ανάλογα·

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· ζητεί τη διατήρηση του 
μέγιστου μεριδίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 425
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· ζητεί την επανεξέταση του 
μέγιστου μεριδίου της ΕΕ, το οποίο θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το 
περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το 
είδος των μέτρων και να αυξάνεται ή να 
μειώνεται ανάλογα·

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· αντιτάσσεται στην καθιέρωση 
διαφοροποιημένων ποσοστών 
συγχρηματοδότησης, καθώς κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να οδηγήσει σε απρόβλεπτες 
συνέπειες και θα μπορούσε ενδεχομένως 
να καταστήσει τα κονδύλια της ΕΕ 
ακόμα και μη διαθέσιμα σε ορισμένες 
περιφέρειες, ειδικότερα στις περιφέρειες 
ανταγωνιστικότητας, καθώς οι 
επιβαρυμένοι εγχώριοι προϋπολογισμοί 
θα απέτρεπαν την αύξηση του ποσοστού 
της εθνικής συγχρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 426
Tamás Deutsch
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· ζητεί την επανεξέταση του 
μέγιστου μεριδίου της ΕΕ, το οποίο θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το 
περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το 
είδος των μέτρων και να αυξάνεται ή να 
μειώνεται ανάλογα·

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· ζητεί την επανεξέταση του 
μέγιστου μεριδίου της ΕΕ, το οποίο θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το 
περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης και να 
αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα·

Or. en

Τροπολογία 427
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· ζητεί την επανεξέταση του 
μέγιστου μεριδίου της ΕΕ, το οποίο θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το 
περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το είδος 
των μέτρων και να αυξάνεται ή να 
μειώνεται ανάλογα·

40. θεωρεί ότι η δημόσια και η ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση συνιστά θεμελιώδη 
αρχή της πολιτικής για τη συνοχή· ζητεί 
την επανεξέταση του μέγιστου μεριδίου 
της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με το περιφερειακό 
επίπεδο ανάπτυξης, την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και το είδος των 
μέτρων και να αυξάνεται ή να μειώνεται 
ανάλογα·

Or. en

Τροπολογία 428
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· ζητεί την επανεξέταση του 
μέγιστου μεριδίου της ΕΕ, το οποίο θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με το 
περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το είδος 
των μέτρων και να αυξάνεται ή να 
μειώνεται ανάλογα·

40. θεωρεί ότι η συγχρηματοδότηση 
συνιστά θεμελιώδη αρχή της πολιτικής για 
τη συνοχή· ζητεί την επανεξέταση του 
μέγιστου μεριδίου της ΕΕ, το οποίο θα
πρέπει να συμμορφώνεται με το 
περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και το είδος 
των μέτρων και να αυξάνεται ή να 
μειώνεται με διαφορετικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 429
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να προγραμματίσουν με βάση 
το μέλλον τους πόρους 
συγχρηματοδότησης και να τους 
ενισχύσουν μέσω χρηματοοικονομικών 
τεχνικών·

Or. de

Τροπολογία 430
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, 
διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 

41. ζητεί τη διατήρηση της τρέχουσας
μέγιστης ενίσχυσης·
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αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης 
που προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

Or. en

Τροπολογία 431
Jan Olbrycht, Lena Kolarska-Bobińska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, 
διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 
αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

41. ζητεί τη διευκόλυνση της ιδιωτικής 
συγχρηματοδότησης και των πιστωτικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

Or. en

Τροπολογία 432
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl, María Irigoyen Pérez, Victor 
Boştinaru, Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, 

41. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και 
να καθορίσει το καταλληλότερο επίπεδο 
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διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 
αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

της μέγιστης ενίσχυσης βάσει μιας 
εκτενούς ανάλυσης του αναπτυξιακού 
επιπέδου και των ειδικών αναγκών των 
περιφερειών στο πλαίσιο κάθε στόχου, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι 
αιτήσεις θα ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες κάθε περιφέρειας 
και θα αποσκοπούν σε βιώσιμα 
αποτελέσματα με μακροπρόθεσμη 
προοπτική· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

Or. en

Τροπολογία 433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, 
διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 
αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

41. ζητεί τη διευκόλυνση της ιδιωτικής 
συγχρηματοδότησης και των πιστωτικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

Or. es

Τροπολογία 434
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, 
διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 
αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

41. ζητεί τη διευκόλυνση της ιδιωτικής 
συγχρηματοδότησης και των πιστωτικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

Or. cs

Τροπολογία 435
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, 
διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 
αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης 
που προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

41. στηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
για μείωση του ποσοστού 
συγχρηματοδότησης· κρίνει απαραίτητο 
τον περιορισμό της μέγιστης ενίσχυσης σε 
ποσοστό 75 %, καθώς συμβάλλει στη 
διεξοδική εξέταση και στην επίτευξη 
καλύτερων επιδόσεων των έργων· φρονεί 
ότι είναι επιθυμητό να προσφέρονται 
διάφορες δυνατότητες 
συγχρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 436
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, 
διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 
αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 85%, διότι 
διαφορετικά προτεραιότητα των αιτήσεων 
δεν θα αποτελεί τόσο η αναγκαιότητα του 
έργου, όσο η χρηματοοικονομική 
προοπτική (δωρεάν χρήματα)· ζητεί τη 
διευκόλυνση της ιδιωτικής 
συγχρηματοδότησης και των πιστωτικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

Or. en

Τροπολογία 437
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75%, διότι 
διαφορετικά προτεραιότητα των αιτήσεων 
δεν θα αποτελεί τόσο η αναγκαιότητα του 
έργου, όσο η χρηματοοικονομική 
προοπτική (δωρεάν χρήματα)· ζητεί τη 
διευκόλυνση της ιδιωτικής 
συγχρηματοδότησης και των πιστωτικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 85%, διότι 
διαφορετικά προτεραιότητα των αιτήσεων 
δεν θα αποτελεί τόσο η αναγκαιότητα του 
έργου, όσο η χρηματοοικονομική 
προοπτική (δωρεάν χρήματα)· ζητεί τη 
διευκόλυνση της ιδιωτικής 
συγχρηματοδότησης και των πιστωτικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

Or. en

Τροπολογία 438
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, 
διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 
αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 70 %, 
διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 
αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

Or. de

Τροπολογία 439
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, 
διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 
αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης γενικά σε ποσοστό 
75 %, διότι διαφορετικά προτεραιότητα 
των αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· δέχεται τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

Or. fr

Τροπολογία 440
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. κρίνει απαραίτητο τον περιορισμό της 
μέγιστης ενίσχυσης σε ποσοστό 75 %, 
διότι διαφορετικά προτεραιότητα των 
αιτήσεων δεν θα αποτελεί τόσο η 
αναγκαιότητα του έργου, όσο η 
χρηματοοικονομική προοπτική (δωρεάν 
χρήματα)· ζητεί τη διευκόλυνση της 
ιδιωτικής συγχρηματοδότησης και των 
πιστωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης που 
προσανατολίζονται στην αγορά, όταν 
πρόκειται για περιφερειακά μερίδια·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41a. στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για τη δημιουργία ενός αποθεματικού 
απόδοσης, το οποίο πρόκειται να 
δαπανηθεί για την επίτευξη 
συγκεκριμένων αποτελεσμάτων επί των 
καθορισμένων προτεραιοτήτων στο 
πλαίσιο των συναφθεισών αναπτυξιακών 
και επενδυτικών συμβάσεων, τα οποία 
υπολογίζονται ως δυνητική συμβολή για 
την επίτευξη ποσοτικά προσδιοριζόμενων 
αποτελεσμάτων που συνδέονται με 
στόχους της ΕΕ· κατόπιν έγκρισης στο 
πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης, η 
Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα 
αποδώσει τους χρηματικούς πόρους σε 
όλες τις περιφέρειες που έχουν επιτύχει 
τους στόχους, όπως ορίζονται στα 
επιχειρησιακά προγράμματα ή που έχουν 
υπερκαλύψει τις προτεραιότητες που 
προβλέπονται στα επιχειρησιακά 
προγράμματα· υπογραμμίζει ότι οι 
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αναπτυξιακές και οι επενδυτικές 
συμβάσεις πρέπει να ορίσουν έναν 
διορθωτικό μηχανισμό για τις 
περιπτώσεις απροσδόκητων κρίσεων, που 
θα μπορούσαν να εμποδίσουν την 
επίτευξη των στόχων·

Or. en

Τροπολογία 442
László Surján

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41a. ζητεί να δοθεί προσοχή και 
περαιτέρω στήριξη στις περιφέρειες που
πλήττονται από μεγάλη φτώχεια και στις 
οποίες συχνά σημειώνονται εντάσεις όσον 
αφορά τη συνύπαρξη πολιτισμών των 
μεγάλων κοινοτήτων και των κοινοτήτων 
μειονοτήτων στο επίπεδο των 
υποπεριφερειών· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
υποπεριφερειακές περιοχές μπορούν 
εύκολα να παραμείνουν θύλακες μεγάλης 
φτώχειας και να αντιμετωπίσουν ακόμη 
εντονότερο φυλετικό διαχωρισμό ακόμη
και στο εσωτερικό περιφερειών που δεν 
υστερούν απαραίτητα σε σχέση με τους 
στατιστικούς μέσους όρους· σημειώνει 
ότι θα πρέπει να καταβληθούν 
επικεντρωμένες προσπάθειες για την 
ανάπτυξη αυτών των περιοχών (π.χ.: 
θέσπιση χαμηλότερων επιπέδων 
απαιτούμενων ιδίων πόρων για έργα 
ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 
εργασίας, παροχή ολοκληρωμένης 
τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση του 
αποθεματικού των τοπικών ανθρωπίνων 
πόρων, ενθάρρυνση για διάθεση
κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τον 
επιμερισμό του κόστους των έργων, 
συγκέντρωση πόρων από το ΕΚΤ για την 
αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων 
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του συνόλου των μακροχρόνια ανέργων 
και ανειδίκευτων εργαζομένων μέσω της 
ανάπτυξης εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού, το οποίο θα ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, και 
δίνοντας μεγάλη προσοχή στις οριζόντιες 
προτεραιότητες, όπως η κοινωνική 
ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων, οι 
οποίες πλήττονται όχι μόνο από 
κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, 
αλλά και από χωρικό διαχωρισμό)·

Or. en

Τροπολογία 443
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των 
επιχειρήσεων να επικεντρώνεται σε 
επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης και να παρέχει μεγαλύτερη 
έμμεση υποστήριξη των υποδομών· ζητεί 
επίσης την καθιέρωση σαφών κανόνων 
στον γενικότερο κανονισμό για τα 
διαρθρωτικά ταμεία, οι οποίοι θα 
αποκλείουν την παροχή ενίσχυσης της ΕΕ 
για μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς 
και μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου 
των εν λόγω επενδύσεων·

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας, τόσο στην 
περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων 
όσο και των ΜΜΕ, να λαμβάνεται υπόψη 
το γεγονός ότι είναι αναγκαίο να 
επικεντρώνονται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα εξετάζουν την 
καταλληλότητα της παροχής ενίσχυσης 
της ΕΕ για μετεγκαταστάσεις εντός της 
ΕΕ·

Or. es
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Τροπολογία 444
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων
να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς 
και μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου 
των εν λόγω επενδύσεων·

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή προάγει την περιφερειακή 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας· ως εκ τούτου, ζητεί, αφενός, η 
ενίσχυση των επιχειρήσεων να 
επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον τομέα 
της έρευνας και της ανάπτυξης και να 
παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών, δεδομένου ότι η εν λόγω 
υποστήριξη συμβάλλει άμεσα στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
επιχειρήσεις προς τις οποίες παρέχεται
και, αφετέρου, ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, και η μη 
μετεγκατάσταση ή η μη εφαρμογή 
προγραμμάτων οικειοθελούς 
αποχώρησης και η τήρηση των 
απαιτητικών περιβαλλοντικών προτύπων
να αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή 
υποστήριξης στις επιχειρήσεις· σε 
αντίθετη περίπτωση οι επιχειρήσεις θα 
επιστρέφουν τη χρηματοδοτική ενίσχυση
που εισέπραξαν·

Or. fr

Τροπολογία 445
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων
να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς 
και μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου 
των εν λόγω επενδύσεων·

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων
να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών·

Or. fr

Τροπολογία 446
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων
να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων
να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
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γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς 
και μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου 
των εν λόγω επενδύσεων·

γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 447
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων
να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς και 
μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου των 
εν λόγω επενδύσεων·

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων
να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή κάθε χρηματοδοτικής ενίσχυσης
της ΕΕ για μετεγκαταστάσεις εντός της 
ΕΕ, καθώς και μια σημαντική μείωση του 
ορίου ελέγχου των εν λόγω επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 448
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων 
να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς και 
μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου των εν 
λόγω επενδύσεων·

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων 
να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, 
καθορίζοντας επίσης την ελάχιστη
διάρκεια των επιχειρήσεων σε 10 έτη, 
καθώς και μια σαφή μείωση του ορίου 
ελέγχου των εν λόγω επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού 
μεγάλων επιχειρήσεων από την είσπραξη 
άμεσων επιδοτήσεων·

Or. en

Τροπολογία 449
Hermann Winkler, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων 

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των μεγάλων 
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να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς και 
μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου των εν 
λόγω επενδύσεων·

επιχειρήσεων να επικεντρώνεται σε 
επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της 
ανάπτυξης και να παρέχει μεγαλύτερη 
έμμεση υποστήριξη των υποδομών· ζητεί 
επίσης την καθιέρωση σαφών κανόνων 
στον γενικότερο κανονισμό για τα 
διαρθρωτικά ταμεία, οι οποίοι θα 
αποκλείουν την παροχή ενίσχυσης της ΕΕ 
για μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς 
και μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου 
των εν λόγω επενδύσεων·

Or. de

Τροπολογία 450
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων 
να επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και 
να παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς και 
μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου των εν 
λόγω επενδύσεων·

42. ζητεί σε περιπτώσεις άμεσων 
επιδοτήσεων λειτουργίας να λαμβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ιδίως σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
χρηματοδοτεί περισσότερο έργα 
παρασιτισμού παρά καθορίζει τον τόπο 
εγκατάστασης της επιχείρησης και, ως εκ 
τούτου, ζητεί η χρηματοδοτική ενίσχυση 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων να 
επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον τομέα 
της έρευνας και της ανάπτυξης και να 
παρέχει μεγαλύτερη έμμεση υποστήριξη 
των υποδομών· ζητεί επίσης την 
καθιέρωση σαφών κανόνων στον 
γενικότερο κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, οι οποίοι θα αποκλείουν την 
παροχή ενίσχυσης της ΕΕ για 
μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, καθώς και 
μια σαφή μείωση του ορίου ελέγχου των εν 
λόγω επενδύσεων·

Or. en
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Τροπολογία 451
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, 
στον τομέα της έρευνας και των 
υποδομών)· ζητεί, προς επίτευξη του 
συγκεκριμένου στόχου, απλοποίηση και 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά 
ότι το αργότερο μετά το πέρας της 
περιόδου ενίσχυσης, η ευθύνη για τη 
χρήση των μέσων θα είναι εθνική, σε 
επίπεδο έργου·

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης κεφαλαίων μέσω 
της επέκτασης των ανανεούμενων μέσων 
χρηματοδότησης σε περισσότερους τομείς· 
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης·

Or. es

Τροπολογία 452
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)·
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)·
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
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στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά ότι το 
αργότερο μετά το πέρας της περιόδου 
ενίσχυσης, η ευθύνη για τη χρήση των 
μέσων θα είναι εθνική, σε επίπεδο έργου·

στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης·

Or. en

Τροπολογία 453
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό 
κινητοποίησης νέων μέσων 
χρηματοδότησης αποτελεί τη βάση για τη 
δημιουργία ενός ισχυρότερου μηχανισμού 
εξεύρεσης δανειακών κεφαλαίων και ζητεί
την επέκταση των ανανεούμενων μέσων 
χρηματοδότησης σε περισσότερους τομείς 
(μεταξύ άλλων, στον τομέα της έρευνας 
και των υποδομών)· ζητεί, προς επίτευξη 
του συγκεκριμένου στόχου, απλοποίηση 
και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλη 
τη διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης· 
εκτιμά ότι το αργότερο μετά το πέρας της 
περιόδου ενίσχυσης, η ευθύνη για τη 
χρήση των μέσων θα είναι εθνική, σε 
επίπεδο έργου·

43. ζητεί την κινητοποίηση νέων μέσων 
χρηματοδότησης αποτελεί τη βάση για τη 
δημιουργία ενός ισχυρότερου μηχανισμού 
εξεύρεσης δανειακών κεφαλαίων και την 
επέκταση της υλοποίησης των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)· 
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά ότι το 
αργότερο μετά το πέρας της περιόδου 
ενίσχυσης, η ευθύνη για τη χρήση των 
μέσων θα είναι εθνική, σε επίπεδο έργου·

Or. it

Τροπολογία 454
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)·
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά ότι το 
αργότερο μετά το πέρας της περιόδου 
ενίσχυσης, η ευθύνη για τη χρήση των 
μέσων θα είναι εθνική, σε επίπεδο έργου·

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)·
συνιστά, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, τη δημιουργία ενός μητρώου της 
ΕΕ στο οποίο θα καταγράφονται τα έργα
στα οποία χορηγούνται δάνεια και τα 
έργα στα οποία χορηγούνται επιδοτήσεις·
εκτιμά ότι το αργότερο μετά το πέρας της 
περιόδου ενίσχυσης, η ευθύνη για τη 
χρήση των μέσων θα είναι εθνική, σε 
επίπεδο έργου·

Or. pl

Τροπολογία 455
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, 
στον τομέα της έρευνας και των 
υποδομών)· ζητεί, προς επίτευξη του 
συγκεκριμένου στόχου, απλοποίηση και 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά 
ότι το αργότερο μετά το πέρας της 

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης 
στους τομείς εκείνους που αποδεικνύονται 
κατάλληλοι· ζητεί, προς επίτευξη του 
συγκεκριμένου στόχου, απλοποίηση και 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά 
ότι το αργότερο μετά το πέρας της 
περιόδου ενίσχυσης, η ευθύνη για τη 
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περιόδου ενίσχυσης, η ευθύνη για τη 
χρήση των μέσων θα είναι εθνική, σε 
επίπεδο έργου·

χρήση των μέσων θα είναι εθνική, σε 
επίπεδο έργου·

Or. en

Τροπολογία 456
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, 
στον τομέα της έρευνας και των 
υποδομών)· ζητεί, προς επίτευξη του 
συγκεκριμένου στόχου, απλοποίηση και 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλη τη 
διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά 
ότι το αργότερο μετά το πέρας της 
περιόδου ενίσχυσης, η ευθύνη για τη 
χρήση των μέσων θα είναι εθνική, σε 
επίπεδο έργου·

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς· ζητεί, προς επίτευξη 
του συγκεκριμένου στόχου, απλοποίηση 
και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλη 
τη διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης·
εκτιμά ότι το αργότερο μετά το πέρας της 
περιόδου ενίσχυσης, η ευθύνη για τη 
χρήση των μέσων θα είναι εθνική, σε 
επίπεδο έργου·

Or. en

Τροπολογία 457
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
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μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)·
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά ότι το 
αργότερο μετά το πέρας της περιόδου 
ενίσχυσης, η ευθύνη για τη χρήση των 
μέσων θα είναι εθνική, σε επίπεδο έργου·

μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)·
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης· τονίζει ότι η θέσπιση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί 
εναλλακτική επιλογή των δαπανών της
πολιτικής για τη συνοχή στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού της ΕΕ· εκτιμά ότι το 
αργότερο μετά το πέρας της περιόδου 
ενίσχυσης, η ευθύνη για τη χρήση των 
μέσων θα είναι εθνική, σε επίπεδο έργου·

Or. fr

Τροπολογία 458
María Irigoyen Pérez, Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)· 
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά ότι το 
αργότερο μετά το πέρας της περιόδου 
ενίσχυσης, η ευθύνη για τη χρήση των 

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης, στον βαθμό 
που θα απλοποιηθεί η διαχείρισή τους και 
θα δημιουργηθεί ασφάλεια δικαίου ως 
προς τη σύσταση και την ακύρωσή τους 
αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός 
ισχυρότερου μηχανισμού εξεύρεσης 
δανειακών κεφαλαίων και ζητεί την 
επέκταση των ανανεούμενων μέσων 
χρηματοδότησης σε περισσότερους τομείς 
(μεταξύ άλλων, στον τομέα της έρευνας 
και των υποδομών)· ζητεί, προς επίτευξη 
του συγκεκριμένου στόχου, απλοποίηση 
και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε όλη 
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μέσων θα είναι εθνική, σε επίπεδο έργου· τη διάρκεια της περιόδου ενίσχυσης· 
εκτιμά ότι το αργότερο μετά το πέρας της 
περιόδου ενίσχυσης, η ευθύνη για τη 
χρήση των μέσων θα είναι εθνική, σε 
επίπεδο έργου·

Or. es

Τροπολογία 459
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)·
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά ότι το 
αργότερο μετά το πέρας της περιόδου 
ενίσχυσης, η ευθύνη για τη χρήση των 
μέσων θα είναι εθνική, σε επίπεδο έργου·

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)·
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης· ζητεί τη δυνατότητα 
προσαρμογής των μέσων ώστε να 
διασφαλίζεται ότι είναι βιώσιμα και 
εφικτά για όλες τις περιφέρειες και τις 
πόλεις· εκτιμά ότι το αργότερο μετά το 
πέρας της περιόδου ενίσχυσης, η ευθύνη 
για τη χρήση των μέσων θα είναι εθνική, 
σε επίπεδο έργου·

Or. en

Τροπολογία 460
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)·
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά ότι το 
αργότερο μετά το πέρας της περιόδου 
ενίσχυσης, η ευθύνη για τη χρήση των 
μέσων θα είναι εθνική, σε επίπεδο έργου·

43. αναγνωρίζει ότι το αποτέλεσμα 
μόχλευσης και το δυναμικό κινητοποίησης 
νέων μέσων χρηματοδότησης αποτελεί τη 
βάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου 
μηχανισμού εξεύρεσης δανειακών 
κεφαλαίων και ζητεί την επέκταση των 
ανανεούμενων μέσων χρηματοδότησης σε 
περισσότερους τομείς (μεταξύ άλλων, στον 
τομέα της έρευνας και των υποδομών)·
ζητεί, προς επίτευξη του συγκεκριμένου 
στόχου, απλοποίηση και μεγαλύτερη 
ασφάλεια δικαίου σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου ενίσχυσης· εκτιμά ότι το 
αργότερο μετά το πέρας της περιόδου 
ενίσχυσης, η ευθύνη για τη χρήση των 
μέσων θα είναι εθνική, σε επίπεδο έργου·
κατά την τρέχουσα περίοδο δεν 
ακολούθησαν όλα τα κράτη μέλη μια 
αποκεντρωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
την υλοποίηση μέσων χρηματοδότησης 
όπως το JESSICA· τονίζει ότι είναι 
αναγκαίο οι πόλεις να έχουν άμεση 
πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 461
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. τονίζει ότι η επιχορήγηση πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να αποτελεί μέσο 
επιλογής και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να εφαρμόζουν επιτόπου τον 
εκάστοτε συνδυασμό χρηματοδότησης 
ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες 
τους·

44. τονίζει ότι η επιχορήγηση πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να αποτελεί μέσο 
επιλογής και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να εφαρμόζουν επιτόπου τον 
καταλληλότερο συνδυασμό 
χρηματοδότησης για τις περιφερειακές 
ανάγκες τους και να προωθούν επίσης τον 
μηχανισμό των φορολογικών μέτρων·
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Or. it

Τροπολογία 462
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. τονίζει ότι η επιχορήγηση πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να αποτελεί μέσο 
επιλογής και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να εφαρμόζουν επιτόπου τον 
εκάστοτε συνδυασμό χρηματοδότησης 
ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες 
τους·

44. τονίζει ότι η επιχορήγηση πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να αποτελεί μέσο 
επιλογής και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να εφαρμόζουν επιτόπου τον 
εκάστοτε συνδυασμό χρηματοδότησης 
ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες 
τους· ζητεί να καθορίζονται με σαφήνεια 
οι τομείς που θα καλύπτονται με 
επιχορήγηση και εκείνοι που θα 
καλύπτονται με δάνεια ή με μέσα 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία 463
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. τονίζει ότι η επιχορήγηση πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να αποτελεί μέσο 
επιλογής και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να εφαρμόζουν επιτόπου τον 
εκάστοτε συνδυασμό χρηματοδότησης 
ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες 
τους·

44. τονίζει ότι η επιχορήγηση πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να αποτελεί μέσο 
επιλογής και ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να εφαρμόζουν επιτόπου τον 
εκάστοτε συνδυασμό χρηματοδότησης 
ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες 
τους· θεωρεί ότι η επιχορήγηση θα πρέπει 
να συνεχίσει να κυριαρχεί στις 
περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση·

Or. en
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Τροπολογία 464
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. φρονεί ότι η ΕΤΕ πρέπει να αναλάβει 
πιο δυναμικό ρόλο κατά τις 
χρηματοδοτήσεις των υποδομών ΔΕΔ· 
ζητεί περισσότερες προσεγγίσεις για 
αυτοσυντηρούμενες λύσεις συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι 
καταρχήν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
σημαντική ευθύνη όσον αφορά τη 
διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου 
διαφάνειας, τη λήψη αποφάσεων και τις 
εποπτικές αρμοδιότητες·

45. σημειώνει ότι η ΕΤΕ πρέπει να 
αναλάβει πιο δυναμικό ρόλο κατά τις 
χρηματοδοτήσεις των υποδομών ΔΕΔ·
ζητεί περισσότερες προσεγγίσεις για 
αυτοσυντηρούμενες λύσεις συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι η 
εποπτεία της ΕΤΕ από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενισχυθεί με 
στόχο τη διασφάλιση του κατάλληλου 
επιπέδου διαφάνειας, στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και εποπτείας των 
πολιτικών, στη χρηματοδότηση των 
οποίων συμβάλλει η τράπεζα·

Or. fr

Τροπολογία 465
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. φρονεί ότι η ΕΤΕ πρέπει να αναλάβει 
πιο δυναμικό ρόλο κατά τις 
χρηματοδοτήσεις των υποδομών ΔΕΔ·
ζητεί περισσότερες προσεγγίσεις για 
αυτοσυντηρούμενες λύσεις συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι 
καταρχήν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
σημαντική ευθύνη όσον αφορά τη 
διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου 
διαφάνειας, τη λήψη αποφάσεων και τις 
εποπτικές αρμοδιότητες·

45. φρονεί ότι η ΕΤΕ πρέπει να αναλάβει 
πιο δυναμικό ρόλο κατά τις 
χρηματοδοτήσεις των φιλικών προς το 
κλίμα, βιώσιμων ευρωπαϊκών υποδομών 
συστημάτων μεταφορών· ζητεί 
περισσότερη προσοχή κατά τον 
υπολογισμό της σχέσης κόστους ωφέλειας
για τον δημόσιο τομέα στο πλαίσιο 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
και τη διασφάλιση δημοκρατικού 
ελέγχου· θεωρεί ότι καταρχήν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σημαντική 
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ευθύνη όσον αφορά τη διασφάλιση του 
κατάλληλου επιπέδου διαφάνειας, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας 
σχετικά με τις επιβαρύνσεις των 
δημόσιων προϋπολογισμών, τη λήψη 
αποφάσεων και τις εποπτικές 
αρμοδιότητες·

Or. en

Τροπολογία 466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. φρονεί ότι η ΕΤΕ πρέπει να αναλάβει 
πιο δυναμικό ρόλο κατά τις 
χρηματοδοτήσεις των υποδομών ΔΕΔ· 
ζητεί περισσότερες προσεγγίσεις για 
αυτοσυντηρούμενες λύσεις συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι 
καταρχήν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
σημαντική ευθύνη όσον αφορά τη 
διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου 
διαφάνειας, τη λήψη αποφάσεων και τις 
εποπτικές αρμοδιότητες·

45. φρονεί ότι η ΕΤΕ πρέπει να αναλάβει 
πιο δυναμικό ρόλο κατά τις 
χρηματοδοτήσεις των υποδομών· ζητεί 
περισσότερες προσεγγίσεις για 
αυτοσυντηρούμενες λύσεις συμπράξεων 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι 
καταρχήν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
σημαντική ευθύνη όσον αφορά τη 
διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου 
διαφάνειας, τη λήψη αποφάσεων και τις 
εποπτικές αρμοδιότητες·

Or. es

Τροπολογία 467
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45α. φρονεί ότι, στο πλαίσιο της 
πολιτικής για τη συνοχή, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη ευελιξίας 
όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες 
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περιφέρειες, και η χρήση των μέσων της 
πολιτικής για τη συνοχή θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στις εύθραυστες 
οικονομίες τους, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τη σημασία των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεών τους και την 
ανάγκη ανταγωνιστικότητας και ίσων 
ευκαιριών, ούτως ώστε οι οικονομίες 
τους να αποτελέσουν μέρος της 
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 468
Jan Olbrycht, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. φρονεί ότι οι συνολικές επιχορηγήσεις 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο είναι το 
κατάλληλο μέσο για τις στρατηγικές 
καινοτομίας σύμφωνα με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής·
συνιστά να χρησιμοποιούνται τα ορθά 
μέσα των διαδικασιών ανταγωνισμού 
επίσης σε συνολικές επιχορηγήσεις·

46. φρονεί ότι οι συνολικές επιχορηγήσεις 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο είναι το 
κατάλληλο μέσο για τις στρατηγικές 
καινοτομίας σύμφωνα με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 469
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. φρονεί ότι οι συνολικές επιχορηγήσεις 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο είναι το 
κατάλληλο μέσο για τις στρατηγικές 
καινοτομίας σύμφωνα με τους στόχους της 

46. φρονεί ότι οι συνολικές επιχορηγήσεις 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο είναι το 
κατάλληλο μέσο για τις στρατηγικές 
καινοτομίας σύμφωνα με τους στόχους της 
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ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής·
συνιστά να χρησιμοποιούνται τα ορθά 
μέσα των διαδικασιών ανταγωνισμού 
επίσης σε συνολικές επιχορηγήσεις·

ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 470
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. φρονεί ότι οι συνολικές επιχορηγήσεις 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο είναι το 
κατάλληλο μέσο για τις στρατηγικές 
καινοτομίας σύμφωνα με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής· 
συνιστά να χρησιμοποιούνται τα ορθά 
μέσα των διαδικασιών ανταγωνισμού 
επίσης σε συνολικές επιχορηγήσεις·

46. φρονεί ότι οι συνολικές επιχορηγήσεις 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο είναι το 
κατάλληλο μέσο για τις στρατηγικές 
καινοτομίας σύμφωνα με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής· 
συνιστά να χρησιμοποιούνται τα ορθά 
μέσα των διαδικασιών ανταγωνισμού 
επίσης σε συνολικές επιχορηγήσεις·

Or. es

Τροπολογία 471
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. φρονεί ότι οι συνολικές επιχορηγήσεις 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο είναι το 
κατάλληλο μέσο για τις στρατηγικές 
καινοτομίας σύμφωνα με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής·
συνιστά να χρησιμοποιούνται τα ορθά 
μέσα των διαδικασιών ανταγωνισμού 
επίσης σε συνολικές επιχορηγήσεις·

46. φρονεί ότι οι συνολικές επιχορηγήσεις 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο είναι το 
κατάλληλο μέσο για τις στρατηγικές 
καινοτομίας σύμφωνα με τους στόχους της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή·
συνιστά να χρησιμοποιούνται τα ορθά 
μέσα των διαδικασιών ανταγωνισμού 
επίσης σε συνολικές επιχορηγήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 472
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. απορρίπτει ωστόσο τις ποσοστώσεις 
ή τις δεσμεύσεις για συνολικές 
επιχορηγήσεις, διότι θα μπορούσαν και 
να είναι αντίθετες στον καθορισμό 
γενικών προτεραιοτήτων σύμφωνα με τις 
ανάγκες των περιφερειών·

Or. de

Τροπολογία 473
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl, Derek Vaughan, Victor Boştinaru, 
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. στηρίζει τη δημιουργία ενός 
αποθεματικού ευελιξίας το οποίο θα 
δημιουργηθεί βάσει των πιστώσεων που 
αποδεσμεύονται αυτόματα κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, 
και το οποίο θα αποσκοπεί στην 
ενεργοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων 
σε περιόδους οικονομικής, κοινωνικής ή 
περιβαλλοντικής κρίσης σε συνεργασία με 
το Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση και το Ταμείο 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 474
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46 α. φρονεί ότι η πολιτική συνοχής 
πρέπει να εστιάζει στην στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και την 
ενίσχυση της πρόσβασης τους σε 
κεφάλαια, με δεδομένα τα διαφαινόμενα 
αναπτυξιακά οφέλη από τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας· καλεί την επιτροπή να 
αξιοποιήσει πλήρως την πρωτοβουλία 
"Small Business Act"

Or. el

Τροπολογία 475
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46α. επικροτεί την αποτελεσματική 
συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕ και της 
επιτροπής για την υλοποίηση των τριών 
κοινών πρωτοβουλιών – JESSICA, 
JEREMIE και JASMINE – οι οποίες θα 
μπορούσαν να αυξήσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη 
συνοχή και να βελτιώσουν τη λειτουργία 
των διαρθρωτικών ταμείων· καλεί την 
Επιτροπή να συνεχίσει να εγκρίνει ενεργά 
κοινές πρωτοβουλίες με την ΕΤΕ, ιδίως 
στο πεδίο της πολιτικής για τη συνοχή, 
και να διασφαλίσει χρηματοδοτική 
ενίσχυση για τις ΜΜΕ·

Or. lt
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Τροπολογία 476
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. θεωρεί ότι η επταετής περίοδος
προγραμματισμού αποδείχθηκε 
αποτελεσματική και θα πρέπει να 
διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού 
(2020)· ζητεί ωστόσο την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ταχύτερης στρατηγικής 
επανεκτίμησης των όρων ανταγωνισμού, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταχύτερης 
και πιο ευέλικτης απόκρισης σε έκτακτα 
γεγονότα (χρηματοπιστωτικές κρίσεις, 
ενεργειακές κρίσεις, φυσικές 
καταστροφές)·

47. θεωρεί ότι η κατάρτιση επταετών 
περιόδων προγραμματισμού για την 
πολιτική συνοχής αποδείχθηκε 
αποτελεσματική και θα πρέπει να 
διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού 
(2020)· ζητεί ωστόσο την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ταχύτερης στρατηγικής 
επανεκτίμησης των όρων ανταγωνισμού, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταχύτερης 
και πιο ευέλικτης απόκρισης σε έκτακτα 
γεγονότα (όπως π.χ. χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις, ενεργειακές κρίσεις, φυσικές 
καταστροφές)·

Or. es

Τροπολογία 477
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. θεωρεί ότι η επταετής περίοδος 
προγραμματισμού αποδείχθηκε 
αποτελεσματική και θα πρέπει να 
διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού 
(2020)· ζητεί ωστόσο την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ταχύτερης στρατηγικής 
επανεκτίμησης των όρων ανταγωνισμού, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταχύτερης 
και πιο ευέλικτης απόκρισης σε έκτακτα 
γεγονότα (χρηματοπιστωτικές κρίσεις, 

47. θεωρεί ότι η επταετής περίοδος 
προγραμματισμού αποδείχθηκε 
αποτελεσματική και θα πρέπει να 
διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού 
(2020)· ζητεί ωστόσο την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ταχύτερης στρατηγικής 
επανεκτίμησης των όρων ανταγωνισμού, 
ώστε, μέσω της ενοποίησης του Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
και του Ταμείου Αλληλεγγύης να υπάρχει 
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ενεργειακές κρίσεις, φυσικές 
καταστροφές)·

η δυνατότητα ταχύτερης και πιο ευέλικτης 
απόκρισης σε έκτακτα γεγονότα 
(χρηματοπιστωτικές κρίσεις, ενεργειακές 
κρίσεις, φυσικές καταστροφές)·

Or. en

Τροπολογία 478
Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. θεωρεί ότι η επταετής περίοδος 
προγραμματισμού αποδείχθηκε 
αποτελεσματική και θα πρέπει να 
διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού 
(2020)· ζητεί ωστόσο την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ταχύτερης στρατηγικής 
επανεκτίμησης των όρων ανταγωνισμού, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταχύτερης 
και πιο ευέλικτης απόκρισης σε έκτακτα 
γεγονότα (χρηματοπιστωτικές κρίσεις, 
ενεργειακές κρίσεις, φυσικές 
καταστροφές)·

47. θεωρεί ότι η επταετής περίοδος 
προγραμματισμού αποδείχθηκε 
αποτελεσματική και θα πρέπει να 
διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού 
(2020)· ζητεί ωστόσο την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ταχύτερης στρατηγικής 
επανεκτίμησης των όρων ανταγωνισμού, 
ώστε, μέσω της ενοποίησης του Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
και του Ταμείου Αλληλεγγύης, να υπάρχει 
η δυνατότητα ταχύτερης και πιο ευέλικτης 
απόκρισης σε έκτακτα γεγονότα 
(χρηματοπιστωτικές κρίσεις, ενεργειακές 
κρίσεις, φυσικές καταστροφές)·

Or. en

Τροπολογία 479
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. θεωρεί ότι η επταετής περίοδος 
προγραμματισμού αποδείχθηκε 
αποτελεσματική και θα πρέπει να 

47. θεωρεί ότι η επταετής περίοδος 
προγραμματισμού αποδείχθηκε 
αποτελεσματική και θα πρέπει να 
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διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού 
(2020)· ζητεί ωστόσο την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ταχύτερης στρατηγικής 
επανεκτίμησης των όρων ανταγωνισμού, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταχύτερης 
και πιο ευέλικτης απόκρισης σε έκτακτα 
γεγονότα (χρηματοπιστωτικές κρίσεις, 
ενεργειακές κρίσεις, φυσικές 
καταστροφές)·

διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος της 
επόμενης περιόδου προγραμματισμού 
(2020)· ζητεί ωστόσο την ανάπτυξη ενός 
συστήματος ταχύτερης στρατηγικής 
επανεκτίμησης των όρων ανταγωνισμού, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ταχύτερης 
και πιο ευέλικτης απόκρισης σε έκτακτα 
γεγονότα (κοινωνικές κρίσεις, 
περιβαλλοντικές κρίσεις, οικονομικές ή 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις, ενεργειακές 
κρίσεις, φυσικές καταστροφές)·

Or. fr

Τροπολογία 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα δομή του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και οι σχετικοί 
κανονισμοί για τα ταμεία αποδείχθηκαν 
αποτελεσματικοί για την υλοποίηση της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής· κατά συνέπεια, 
τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν μόνο 
στις διαδικασίες που αποδείχθηκαν 
αναποτελεσματικές ή σε περιπτώσεις 
ενστάσεων ως προς τον ισχύοντα 
δημοσιονομικό κανονισμό· ζητεί σε κάθε 
τροποποίηση, ακόμα και στις επουσιώδεις, 
να ακολουθούνται σχολαστικά οι 
καθιερωμένες και ορθές δομές·

48. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα δομή του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και οι σχετικοί 
κανονισμοί για τα ταμεία, λαμβάνοντας 
υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής για 
την εναρμόνιση των κανόνων για όλα τα 
διαθέσιμα ταμεία για την περιφερειακή 
ανάπτυξη υποδεικνύει ότι δεν θα πρέπει 
να αυξηθεί η επιβάρυνση των 
δικαιούχων, ειδικότερα εκείνων που 
διαθέτουν μικρή δομή και περιορισμένες 
δυνατότητες· ζητεί από την Επιτροπή να 
διατηρήσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 
διαφορετικών διαρθρωτικών ταμείων 
και, κατά συνέπεια, τροποποιήσεις θα 
πρέπει να γίνουν μόνο στις διαδικασίες που 
αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές ή σε 
περιπτώσεις ενστάσεων ως προς τον 
ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό· ζητεί 
σε κάθε τροποποίηση, ακόμα και στις
επουσιώδεις, να ακολουθούνται 
σχολαστικά οι καθιερωμένες και ορθές 
δομές·

Or. en
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Τροπολογία 481
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα δομή του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και οι σχετικοί 
κανονισμοί για τα ταμεία αποδείχθηκαν 
αποτελεσματικοί για την υλοποίηση της 
πολιτικής για τη συνοχή και της
διαρθρωτικής πολιτικής· κατά συνέπεια, 
τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν μόνο 
στις διαδικασίες που αποδείχθηκαν 
αναποτελεσματικές ή σε περιπτώσεις 
ενστάσεων ως προς τον ισχύοντα 
δημοσιονομικό κανονισμό· ζητεί σε κάθε 
τροποποίηση, ακόμα και στις επουσιώδεις, 
να ακολουθούνται σχολαστικά οι 
καθιερωμένες και ορθές δομές

48. υπογραμμίζει ότι η ο προϋπολογισμός
της ΕΕ, οι μηχανισμοί διανομής και οι 
σχετικοί κανονισμοί για τα ταμεία 
αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί για την 
υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή· 
κατά συνέπεια, τροποποιήσεις θα πρέπει 
να γίνουν μόνο στις διαδικασίες που 
αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές ή σε 
περιπτώσεις ενστάσεων ως προς τον 
ισχύοντα δημοσιονομικό κανονισμό· ζητεί 
σε κάθε τροποποίηση, ακόμα και στις 
επουσιώδεις, να ακολουθούνται 
σχολαστικά οι καθιερωμένες και ορθές 
δομές προκειμένου να αποφεύγονται 
σημαντικές γραφειοκρατικές 
επιβαρύνσεις, δυσλειτουργίες και 
αμφιβολίες για τους εθνικούς και 
περιφερειακούς οργανισμούς που είναι 
αρμόδιοι για τη διαχείριση·

Or. es

Τροπολογία 482
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα δομή του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και οι σχετικοί 
κανονισμοί για τα ταμεία αποδείχθηκαν 
αποτελεσματικοί για την υλοποίηση της 
πολιτικής για τη συνοχή και της 
διαρθρωτικής πολιτικής· κατά συνέπεια, 

48. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα δομή του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και οι σχετικοί 
κανονισμοί για τα ταμεία αποδείχθηκαν 
αποτελεσματικοί για την υλοποίηση της 
πολιτικής για τη συνοχή· κατά συνέπεια, 
τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν μόνο 
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τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν μόνο 
στις διαδικασίες που αποδείχθηκαν 
αναποτελεσματικές ή σε περιπτώσεις 
ενστάσεων ως προς τον ισχύοντα 
δημοσιονομικό κανονισμό· ζητεί σε κάθε 
τροποποίηση, ακόμα και στις επουσιώδεις, 
να ακολουθούνται σχολαστικά οι 
καθιερωμένες και ορθές δομές·

στις διαδικασίες που αποδείχθηκαν 
αναποτελεσματικές ή σε περιπτώσεις 
ενστάσεων ως προς τον ισχύοντα 
δημοσιονομικό κανονισμό· ζητεί σε κάθε 
τροποποίηση, ακόμα και στις επουσιώδεις, 
να ακολουθούνται σχολαστικά οι 
καθιερωμένες και ορθές δομές·

Or. en

Τροπολογία 483
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. θεωρεί εφικτή την ενσωμάτωση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 στους 
στόχους και στις δομές των ταμείων και, 
κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού· απορρίπτει την 
υποδιαίρεση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
στις θεωρητικές αναπτυξιακές έννοιες 
«smart» (ευφυής), «inclusive» (χωρίς 
αποκλεισμούς) ή «sustainable» 
(βιώσιμος)·

49. θεωρεί σαφώς ανέφικτη την 
ενσωμάτωση των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 στους στόχους και στις δομές των 
ταμείων και, κατά συνέπεια, στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού· απορρίπτει κάθε 
προσπάθεια υπαγωγής της πολιτικής για 
τη συνοχή στη στρατηγική ΕΕ 2020, η 
οποία αποτελεί μακροοικονομική 
στρατηγική που εμπίπτει πρώτα από όλα 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και 
της Επιτροπής και εξαρτάται από τη 
βούλησή τους· θεωρεί εσφαλμένη την 
απαίτηση να επωμισθούν οι περιφέρειες 
και η πολιτική για τη συνοχή τις 
συνέπειες της έλλειψης οργάνωσης και 
συντονισμού της Επιτροπής και των 
κρατών μελών όσον αφορά την 
υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020·
επισημαίνει ότι η διαρθρωτική πολιτική 
και η πολιτική για τη συνοχή 
θεσπίσθηκαν με στόχο τη διασφάλιση της 
αρμονικής ανάπτυξης των περιφερειών 
της Ευρώπης, όχι ως πολιτικές με στόχο
να συμβάλουν στην υλοποίηση της 
στρατηγικής της Λισαβόνας ή της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·
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Τροπολογία 484
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. θεωρεί εφικτή την ενσωμάτωση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 στους 
στόχους και στις δομές των ταμείων και, 
κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού· απορρίπτει την 
υποδιαίρεση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
στις θεωρητικές αναπτυξιακές έννοιες 
«smart» (ευφυής), «inclusive» (χωρίς 
αποκλεισμούς) ή «sustainable» 
(βιώσιμος)·

49. θεωρεί εφικτή την ενσωμάτωση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 στους 
στόχους και στις δομές της πολιτικής για 
τη συνοχή, αν και υπογραμμίζει ότι η 
Συνθήκη της Λισαβόνας ανέθεσε στην 
πολιτική συνοχής καθήκοντα που 
υπερβαίνουν κατά πολύ την απλή 
εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση·

Or. es

Τροπολογία 485
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. θεωρεί εφικτή την ενσωμάτωση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 στους 
στόχους και στις δομές των ταμείων και, 
κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού· απορρίπτει την 
υποδιαίρεση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
στις θεωρητικές αναπτυξιακές έννοιες 
«smart» (ευφυής), «inclusive» (χωρίς 
αποκλεισμούς) ή «sustainable» 
(βιώσιμος)·

49. θεωρεί εφικτή την ενσωμάτωση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 στους 
στόχους και στις δομές των ταμείων και, 
κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού·

Or. en
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Τροπολογία 486
Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. θεωρεί εφικτή την ενσωμάτωση των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 στους 
στόχους και στις δομές των ταμείων και, 
κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του 
προϋπολογισμού· απορρίπτει την 
υποδιαίρεση του προϋπολογισμού της ΕΕ
στις θεωρητικές αναπτυξιακές έννοιες 
«smart» (ευφυής), «inclusive» (χωρίς 
αποκλεισμούς) ή «sustainable» 
(βιώσιμος)·

49. υπογραμμίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι 
η πολιτική για τη συνοχή, η οποία 
ταυτόχρονα είναι και «ευφυής» και 
«βιώσιμη» και «χωρίς αποκλεισμούς», 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στο πλαίσιο 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και μπορεί να 
συμβάλει, όπως όλοι οι τομείς πολιτικής, 
στους στόχους αυτούς· επισημαίνει ότι 
τούτο καταδεικνύει σαφέστερα τη 
σημασία της πολιτικής για τη συνοχή 
συνολικά, και απορρίπτει τον 
κατακερματισμό της πολιτικής αυτής σε 
διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού, 
καθώς η πολιτική για τη συνοχή θα 
πρέπει να διαθέτει τη δική της γραμμή 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 
συνιστούν τον καθοριστικό τομέα 
πολιτικής για τη διατομεακή υλοποίηση 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και, ως εκ 
τούτου, ζητεί τη χρήση τουλάχιστον των 
ίδιων προσεγγίσεων για τον 
προϋπολογισμό με την τρέχουσα περίοδο·

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 
συνιστούν έναν τομέα πολιτικής για τη 
διατομεακή υλοποίηση της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και, ως εκ τούτου, ζητεί τη 
διατήρηση των κονδυλίων που θα 
διατεθούν για μια επιτυχημένη και 
ενισχυμένη πολιτική για τη συνοχή το 
2013 τουλάχιστον κατά την επόμενη 
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δημοσιονομική περίοδο 
προγραμματισμού· επαναλαμβάνει, στο 
πλαίσιο αυτό, το επίμονο αίτημά του να 
διασφαλισθεί ότι, κατά το επόμενο ΠΔΠ, 
οι πόροι των ταμείων συνοχής που δεν 
δαπανήθηκαν ή δεν αποδεσμεύθηκαν θα 
παραμείνουν στον προϋπολογισμό για τη 
συνοχή και δεν θα επιστραφούν στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 488
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 
συνιστούν τον καθοριστικό τομέα 
πολιτικής για τη διατομεακή υλοποίηση 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και, ως εκ 
τούτου, ζητεί τη χρήση τουλάχιστον των 
ίδιων προσεγγίσεων για τον 
προϋπολογισμό με την τρέχουσα περίοδο·

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 
συνιστούν καθοριστική πολιτική για την 
επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής· ως εκ τούτου, ζητεί να 
λάβει μεγαλύτερες δημοσιονομικές 
πιστώσεις σε σύγκριση με την τρέχουσα 
περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 489
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 
συνιστούν τον καθοριστικό τομέα 
πολιτικής για τη διατομεακή υλοποίηση
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και, ως εκ 

50. διαπιστώνει, όσον αφορά την πολιτική 
για τη συνοχή που θα θεσπιστεί από το 
2014 και μετά, ότι υπάρχει η πρόθεση 
επικέντρωσής της στην επίτευξη των 
διατομεακών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
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τούτου, ζητεί τη χρήση τουλάχιστον των 
ίδιων προσεγγίσεων για τον 
προϋπολογισμό με την τρέχουσα περίοδο

2020 πέραν της εκπλήρωσης των νέων 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη 
Συνθήκη· ως εκ τούτου, ζητεί να 
διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό 
δαπανών του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού με την τρέχουσα περίοδο, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία 
μιας ενισχυμένης πολιτικής για τη 
συνοχή·

Or. es

Τροπολογία 490
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 
συνιστούν τον καθοριστικό τομέα 
πολιτικής για τη διατομεακή υλοποίηση 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και, ως εκ
τούτου, ζητεί τη χρήση τουλάχιστον των 
ίδιων προσεγγίσεων για τον 
προϋπολογισμό με την τρέχουσα περίοδο·

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 
συνιστούν τον καθοριστικό τομέα 
πολιτικής για τη διατομεακή υλοποίηση 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και, ως εκ 
τούτου, ζητεί τη διατήρηση τουλάχιστον 
της χρηματοδότησής της όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό·

Or. en

Τροπολογία 491
Derek Vaughan, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 
συνιστούν τον καθοριστικό τομέα 
πολιτικής για τη διατομεακή υλοποίηση 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και, ως εκ 

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 
συνιστούν τον καθοριστικό τομέα 
πολιτικής για τη διατομεακή υλοποίηση 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και, ως εκ 
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τούτου, ζητεί τη χρήση τουλάχιστον των 
ίδιων προσεγγίσεων για τον 
προϋπολογισμό με την τρέχουσα περίοδο·

τούτου, ζητεί την πραγματική αύξηση του 
προϋπολογισμού της πολιτικής για τη 
συνοχή για την επόμενη περίοδο σε 
σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 492
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. θεωρεί ότι η πολιτική για τη συνοχή 
και η διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 
συνιστούν τον καθοριστικό τομέα 
πολιτικής για τη διατομεακή υλοποίηση 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 και, ως εκ 
τούτου, ζητεί τη χρήση τουλάχιστον των 
ίδιων προσεγγίσεων για τον 
προϋπολογισμό με την τρέχουσα περίοδο·

50. θεωρεί την πολιτική για τη συνοχή 
μετά το 2013 ακόμη πιο σημαντικό 
παράγοντα συμβολής στην περαιτέρω, 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών της 
ΕΕ και καθοριστικό τομέα πολιτικής για 
τη διατομεακή υλοποίηση της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 και, ως εκ τούτου, ζητεί τη χρήση 
τουλάχιστον των ίδιων προσεγγίσεων για 
τον προϋπολογισμό με την τρέχουσα 
περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 493
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50α. ζητεί τη θέσπιση αυστηρότερων 
κανόνων ελέγχου για τις περιπτώσεις 
παραβίασης των κριτηρίων του 
συμφώνου σταθερότητας της ΕΕ και 
παρατυπιών στη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων, προβλέποντας 
για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις την 
εφαρμογή μηχανισμών επιβολής 
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κυρώσεων·

Or. it

Τροπολογία 494
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα 
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 495
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 

διαγράφεται
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σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα 
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

Or. it

Τροπολογία 496
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα 
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 497
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 

51. απορρίπτει τις διατάξεις σχετικά με 
την επιβολή μακροοικονομικών όρων, 
δηλαδή την παρακράτηση των 
διαρθρωτικών κονδυλίων που διατίθενται 
σε περιφέρειες και πόλεις, για σφάλματα 
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διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα 
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

και παραλείψεις των εθνικών 
κυβερνήσεών τους ή εάν οι εθνικές 
κυβερνήσεις τους παραβιάζουν το 
σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης· 
επισημαίνει πως σε ό,τι αφορά την 
παραβίαση του συμφώνου σταθερότητας 
και ανάπτυξης, το οποίο έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση με 
μακροοικονομικούς όρους, υπάρχει 
κίνδυνος να επιβάλλονται εν πρώτοις 
κυρώσεις στις τοπικές και στις 
περιφερειακές αρχές οι οποίες δεν είναι 
υπεύθυνες για τη μη τήρηση των 
υποχρεώσεων των κρατών μελών στον 
τομέα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 498
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα 
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για τη 
θέσπιση μιας διαδικασίας συστηματικής 
διακοπής και αναστολής πληρωμών μόλις 
υπάρξουν στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν 
σημαντική ανεπάρκεια όσον αφορά τη 
λειτουργία των διαπιστευμένων αρχών σε 
περιπτώσεις κρατών μελών που 
παραβιάζουν σε σημαντικό βαθμό τα 
κριτήρια σταθερότητας της ΕΕ και 
ταυτόχρονα εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες 
κατά τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 499
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, 
Elisabeth Morin-Chartier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων κανόνων για 
εντατικότερο έλεγχο της νόμιμης και 
σύμφωνης με τους στόχους 
χρησιμοποίησης των διαρθρωτικών 
κονδυλίων σε περιπτώσεις κρατών μελών 
που εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά 
τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων· ζητεί, παράλληλα, να 
καταργηθούν οι περιττοί έλεγχοι στα 
κράτη μέλη που διαθέτουν ικανοποιητικό 
σύστημα διαχείρισης πόρων· θεωρεί ότι 
οι αρχές της «σύμβασης εμπιστοσύνης» 
και του «ενιαίου εσωτερικού ελέγχου» θα 
πρέπει να εφαρμόζονται όποτε είναι 
δυνατόν·

Or. fr

Τροπολογία 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που εμφανίζουν έντονες 
ανωμαλίες κατά τη χρησιμοποίηση των 
διαρθρωτικών κονδυλίων ή παραβίασαν 
τη νομοθεσία της ΕΕ κατά την υλοποίηση 
των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en
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Τροπολογία 501
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων κανόνων για 
εντατικότερο έλεγχο της νόμιμης και 
σύμφωνης με τους στόχους 
χρησιμοποίησης των διαρθρωτικών 
κονδυλίων σε περιπτώσεις κρατών μελών 
που εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά 
τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

Or. es

Τροπολογία 502
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που εμφανίζουν έντονες 
ανωμαλίες κατά τη χρησιμοποίηση των 
διαρθρωτικών κονδυλίων·
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Or. fr

Τροπολογία 503
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα 
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων·

51. ζητεί την υποβολή πρότασης για την 
καθιέρωση αυστηρότερων, αυτόματα 
εφαρμόσιμων κανόνων για εντατικότερο 
έλεγχο της νόμιμης και σύμφωνης με τους 
στόχους χρησιμοποίησης των 
διαρθρωτικών κονδυλίων σε περιπτώσεις 
κρατών μελών που παραβιάζουν σε 
σημαντικό βαθμό τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα 
εμφανίζουν έντονες ανωμαλίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών 
κονδυλίων, καθώς και συγκεκριμένους 
μηχανισμούς κυρώσεων σε 
παρατεινόμενες παρατυπίες και συνεπή 
επανείσπραξη τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθεισών διαρθρωτικών 
ενισχύσεων·

Or. de

Τροπολογία 504
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 – υποπαράγραφος 1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θεωρεί ότι τα διαρθρωτικά ταμεία δεν 
πρέπει να υπόκεινται σε καμία μορφή 
μακροοικονομικής προϋπόθεσης που θα 
συνδέεται με το σύμφωνο σταθερότητας 
και ανάπτυξης, καθώς αυτό θα ερχόταν 
σε αντίθεση με τους ίδιους τους στόχους 
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της πολιτικής συνοχής· με σκοπό την 
ενίσχυση της αξιοπιστίας του 
προγραμματισμού και την επίτευξη 
απτών αποτελεσμάτων, επιμένει στη 
θέσπιση κατάλληλων μορφών 
προϋποθέσεων, οι οποίες θα βασίζονται 
στην προσέγγιση των πολιτικών εδαφικής 
ανάπτυξης (place-based) που θα 
ελέγχονται εκ των προτέρων και θα 
συμπεριλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες 
απαιτήσεις –θεσμικές, διοικητικές, 
ρυθμιστικές, προγραμματικές και 
σχεδιαστικές– για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

Or. it

Τροπολογία 505
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να καθορίσουν τις αρχές, οι 
οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη 
νόμιμη διαχείριση των μέσων των 
διαρθρωτικών ταμείων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 506
Alain Cadec, Maurice Ponga, Philippe Boulland, Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να καθορίσουν τις αρχές, οι 
οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη 

52. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να καθορίσουν τις αρμόδιες
αρχές για τη νόμιμη διαχείριση των μέσων 
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νόμιμη διαχείριση των μέσων των 
διαρθρωτικών ταμείων·

των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. fr

Τροπολογία 507
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να καθορίσουν τις αρχές, οι 
οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη 
νόμιμη διαχείριση των μέσων των 
διαρθρωτικών ταμείων·

52. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να καθορίσουν τις αρχές ή τις 
δομές, οι οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη 
για τη νόμιμη διαχείριση των μέσων των
διαρθρωτικών ταμείων·

Or. fr

Τροπολογία 508
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να καθορίσουν τις αρχές, οι 
οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη 
νόμιμη διαχείριση των μέσων των 
διαρθρωτικών ταμείων·

52. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
δημόσιες αρχές να καθορίσουν τις αρχές, 
οι οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη 
νόμιμη διαχείριση των μέσων των 
διαρθρωτικών ταμείων·

Or. cs

Τροπολογία 509
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να καθορίσουν τις αρχές, οι 
οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη 
νόμιμη διαχείριση των μέσων των 
διαρθρωτικών ταμείων·

52. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να καθορίσουν τις αρχές, οι 
οποίες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη 
νόμιμη διαχείριση των μέσων των 
διαρθρωτικών ταμείων, χωρίς αυτό να 
παρακωλύει τη διαδικασία διαχείρισης 
των ταμείων αυτών·

Or. ro

Τροπολογία 510
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52α. ζητεί την απλοποίηση του 
συστήματος επιθεώρησης και τη μείωση 
των επιπέδων επιθεώρησης και την 
αποσαφήνιση των αντίστοιχων ευθυνών 
της Επιτροπής και των κρατών μελών·
ζητεί την εφαρμογή μιας διαδικασίας 
επιθεώρησης ενιαίου επιπέδου, βάσει της 
οποίας τα κράτη μέλη θα επιθεωρούν τα 
έργα και η Επιτροπή θα επιθεωρεί τα 
συστήματα επιθεώρησης των κρατών 
μελών·

Or. fi

Τροπολογία 511
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα διαγράφεται
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έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης·
θεωρεί συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την 
ευθύνη διενέργειας διαδικασίας 
διαπίστευσης των εθνικών και 
ομοσπονδιακών διοικήσεων και φορέων 
ελέγχου· φρονεί ότι οι μεθοδικές 
διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα·

Or. en

Τροπολογία 512
Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 
έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· 
θεωρεί συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την 
ευθύνη διενέργειας διαδικασίας 
διαπίστευσης των εθνικών και 
ομοσπονδιακών διοικήσεων και φορέων 
ελέγχου· φρονεί ότι οι μεθοδικές 
διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 513
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, 
Patrizia Toia

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 
έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα·

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 
έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου·

Or. it

Τροπολογία 514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 
έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα·

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 
έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα· προτείνει να 
επαληθεύεται η αποτελεσματική 
λειτουργία της διαχείρισης και των 
συστημάτων ελέγχου, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κακοδιαχείριση των 
διαρθρωτικών ταμείων, και ότι, ως 
αντιστάθμισμα, θα πρέπει να αυξηθεί ο 
αριθμός των επιτόπιων ελέγχων από την 
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Επιτροπή· συνιστά τη συγκρότηση ενός 
«Κέντρου Διαμεσολάβησης για τη 
Συνοχή» από την Επιτροπή με σκοπό να 
αποτελέσει μία επιπλέον πηγή 
πληροφόρησης σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές και την πιθανή κατάχρηση 
των διαρθρωτικών κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 515
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 
έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα·

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 
έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα· ζητεί από 
την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη 
δέσμευση για τον στρατηγικό σχεδιασμό, 
την αξιολόγηση και την υλοποίηση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. pl

Τροπολογία 516
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 
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έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα· 

έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης·  
θεωρεί, σε συνάρτηση με αυτό, ότι είναι 
επειγόντως αναγκαίες οι απλουστεύσεις 
και διευκρινίσεις για τη διαχείριση των 
προγραμμάτων ενίσχυσης, ιδίως στον 
τομέα της δημοσιονομικής εκτέλεσης και 
του δημοσιονομικού ελέγχου·  θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα· 

Or. de

Τροπολογία 517
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα
έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα·

53. καλεί την Επιτροπή να έχει, ήδη κατά 
την επόμενη περίοδο προγραμματισμού,
μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση των 
εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· θεωρεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων θα 
πρέπει να οδηγούν στο δικαίωμα 
υποβολής απλουστευμένων εκθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 518
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 
έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και ομοσπονδιακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα·

53. εκτιμά ότι η Επιτροπή στο μέλλον θα 
έχει μεγαλύτερη ευθύνη για τη βελτίωση 
των εθνικών πρακτικών διοίκησης· θεωρεί 
συνεπώς ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
διενέργειας διαδικασίας διαπίστευσης των 
εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων 
και φορέων ελέγχου· φρονεί ότι οι 
μεθοδικές διαπιστεύσεις και η επίτευξη 
χαμηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
συνδέονται με το δικαίωμα υποβολής 
απλουστευμένων εκθέσεων ανά αρκετά 
μεγάλα χρονικά διαστήματα·

Or. es

Τροπολογία 519
Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53α. θεωρεί ότι για τη βελτίωση της 
απόδοσης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων θα πρέπει να γίνει 
μεγαλύτερη χρήση ανταγωνιστικών 
διαδικασιών για την επιλογή των έργων 
εντός των περιφερειών·

Or. de

Τροπολογία 520
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53β. ζητεί να θεσπιστούν πολύ 
αυστηρότερα κριτήρια δημοσιονομικού 
ελέγχου και αποδεικτικών συμμόρφωσης 
με τους κανόνες χρηματοδότησης για τα 
κράτη μέλη των οποίων οι ελεγκτικές 
αρχές δεν επιτυγχάνουν στις διαδικασίες 
διαπίστευσης· 

Or. de

Τροπολογία 521
Tamás Deutsch

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. ζητεί την προσθήκη τυποποιημένων 
κλιμάκων με υψηλότερο κόστος ανά 
μονάδα και κατ’ αποκοπή ποσό για τα 
γενικά έξοδα στις πρότυπες διαδικασίες για 
λόγους διαχειριστικής απλούστευσης· ζητεί 
να λαμβάνεται περαιτέρω υπόψη η αρχή 
της αναλογικότητας, ήτοι να ισχύουν 
σαφώς λιγότερες υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων και διενέργειας ελέγχου κατά 
την υλοποίηση μικρότερων 
προγραμμάτων·

54. ζητεί την προσθήκη τυποποιημένων 
κλιμάκων με υψηλότερο κόστος ανά 
μονάδα και κατ’ αποκοπή ποσό για τα 
γενικά έξοδα στις πρότυπες διαδικασίες για 
λόγους διαχειριστικής απλούστευσης· ζητεί 
να λαμβάνεται περαιτέρω υπόψη η αρχή 
της αναλογικότητας, ήτοι να ισχύουν 
σαφώς λιγότερες υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων και διενέργειας ελέγχου κατά 
την υλοποίηση μικρότερων 
προγραμμάτων· πιστεύει ότι πρέπει να 
απλοποιηθεί το επί του παρόντος 
ιδιαίτερα πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο
και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή 
ερμηνεία των κανόνων και των 
υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με έναν 
σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων και 
των υποχρεώσεων διαφόρων φορέων στα 
διάφορα επίπεδα·

Or. en
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Τροπολογία 522
Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. ζητεί την προσθήκη τυποποιημένων 
κλιμάκων με υψηλότερο κόστος ανά 
μονάδα και κατ’ αποκοπή ποσό για τα 
γενικά έξοδα στις πρότυπες διαδικασίες για 
λόγους διαχειριστικής απλούστευσης· ζητεί 
να λαμβάνεται περαιτέρω υπόψη η αρχή 
της αναλογικότητας, ήτοι να ισχύουν 
σαφώς λιγότερες υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων και διενέργειας ελέγχου κατά 
την υλοποίηση μικρότερων 
προγραμμάτων·

54. ζητεί την προσθήκη τυποποιημένων 
κλιμάκων με υψηλότερο κόστος ανά 
μονάδα και κατ’ αποκοπή ποσό για τα 
γενικά έξοδα στις πρότυπες διαδικασίες για 
λόγους διαχειριστικής απλούστευσης· ζητεί 
να λαμβάνεται περαιτέρω υπόψη η αρχή 
της αναλογικότητας, ήτοι να ισχύουν 
σαφώς λιγότερες υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων και διενέργειας ελέγχου κατά 
την υλοποίηση μικρότερων 
προγραμμάτων· ζητεί να ληφθεί υπόψη η 
μεγάλη σημασία των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων για την περιφερειακή 
ανάπτυξη, καθώς και οι ανάγκες τους 
ιδίως σε σχέση με τις διαδικασίες 
εκτέλεσης και ελέγχου·

Or. de

Τροπολογία 523
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. ζητεί την προσθήκη τυποποιημένων 
κλιμάκων με υψηλότερο κόστος ανά 
μονάδα και κατ’ αποκοπή ποσό για τα 
γενικά έξοδα στις πρότυπες διαδικασίες για 
λόγους διαχειριστικής απλούστευσης· ζητεί 
να λαμβάνεται περαιτέρω υπόψη η αρχή 
της αναλογικότητας, ήτοι να ισχύουν 
σαφώς λιγότερες υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων και διενέργειας ελέγχου κατά 
την υλοποίηση μικρότερων 
προγραμμάτων·

54. ζητεί την προσθήκη τυποποιημένων 
κλιμάκων με υψηλότερο κόστος ανά 
μονάδα και κατ’ αποκοπή ποσό για τα 
γενικά έξοδα στις πρότυπες διαδικασίες για 
λόγους διαχειριστικής απλούστευσης, στις 
περιπτώσεις που το σύστημα αυτό 
κρίνεται κατάλληλο· ζητεί να λαμβάνεται 
περαιτέρω υπόψη η αρχή της 
αναλογικότητας, ήτοι να ισχύουν σαφώς 
λιγότερες υποχρεώσεις υποβολής 
εκθέσεων και διενέργειας ελέγχου κατά 
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την υλοποίηση μικρότερων 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 524
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54a. ζητεί από την Επιτροπή ετήσιο 
δημόσιο «έλεγχο παραλείψεων» για την 
ανεπαρκή ή/και καθυστερημένη 
εκπλήρωση υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων και δημοσιοποίησης, καθώς 
και για ανωμαλίες, κατάχρηση και απάτη 
κατά τη χρήση πόρων συνοχής· ζητεί να 
γίνει, σε αυτό το πλαίσιο, διαχωρισμός 
ανά κράτος μέλος και ταμείο·

Or. de

Τροπολογία 525
Sophie Auconie, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι ο διοικητικός φόρτος 
εμποδίζει τις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς μικρού μεγέθους να 
επωφεληθούν από τα διαρθρωτικά 
ταμεία· ζητεί τη μέγιστη δυνατή 
σαφήνεια των κειμένων των κανονισμών 
και των τεχνικών εγγράφων, και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συγκροτήσουν τεχνικές ομάδες εργασίας 
για τον καθορισμό των κατάληλων 
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μέτρων απλοποίησης·

Or. fr

Τροπολογία 526
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54α. ζητεί να μειωθούν σημαντικά οι 
διοικητικές δομές και η γραφειοκρατία
που αποτελούν μέρος της πολιτικής για 
τη συνοχή και της διαρθρωτικής
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα 
δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων, μέσω
της μετάβασης στις ηλεκτρονικές 
διαδικασίες·

Or. fi

Τροπολογία 527
Sabine Verheyen, Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54β. θεωρεί τις ετήσιες, ελεγχμένες 
διαχειριστικές δηλώσεις σε επίπεδο των 
διευθυντών υπηρεσιών που διαχειρίζονται 
τους πόρους (φορέας 
πληρωμών/διοικητικές αρχές) κατάλληλο 
μέσο για την ενίσχυση της αλυσίδας 
υποβολής εκθέσεων και ελέγχου και 
υπογραμμίζει ότι είναι οπωσδήποτε 
απαραίτητο να είναι σωστό το 
περιεχόμενο τέτοιων δηλώσεων· για τον 
λόγο αυτόν, ζητεί ένα σύστημα κυρώσεων 
για ψευδείς δηλώσεις· επιπλέον, εμμένει 
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στον στόχο των εθνικών δηλώσεων 
αξιοπιστίας·

Or. de

Τροπολογία 528
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54γ. ζητεί για τη νέα περίοδο 
προγραμματισμού ετήσιες διαδικασίες 
εκκαθάρισης λογαριασμών που θα 
καλύπτουν και τα πολυετή προγράμματα·

Or. de

Τροπολογία 529
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Ingeborg Gräßle, Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54δ. θεωρεί απαραίτητες τις 
αποτελεσματικότερες λύσεις 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (ενιαία 
έντυπα) για το συνολικό σύστημα 
εκτέλεσης και ελέγχου· ζητεί ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών υπό 
τον συντονισμό της Επιτροπής και 
συντονισμένους ομίλους εφαρμογής για 
τις διοικήσεις και τις υπηρεσίες ελέγχου·

Or. de

Τροπολογία 530
Sabine Verheyen, Joachim Zeller
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54ε. θεωρεί τους κανόνες διαφάνειας 
(υποχρέωση δημοσίευσης τελικού 
δικαιούχου) απαραίτητο μέσο και για την 
επιστήμη, την κοινή γνώμη και την 
πολιτική προκειμένου να μπορούν να 
ελέγχουν τη χρήση των διαρθρωτικών 
πόρων ως προς τη νομιμότητά της και τη 
συμβατότητά της με τον στόχο· ζητεί να 
γίνεται η παρουσίαση, επιπλέον της 
γλώσσας της χώρας, και σε μία από τις 
τρεις γλώσσες εργασίας (αγγλικά, 
γερμανικά ή γαλλικά) και συνιστά 
περαιτέρω ενοποίηση των στοιχείων·

Or. de

Τροπολογία 531
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για απόδοση δαπανών στις 
εθνικές αρχές μόνο μετά την καταβολή 
του αντίστοιχου ποσού της ΕΕ στους 
δικαιούχους· θεωρεί ότι έτσι θα 
επιταχυνθεί η αποπληρωμή και θα 
δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα για τη 
διενέργεια αυστηρών εθνικών ελέγχων· 
ωστόσο, επισημαίνει ότι ενδέχεται να 
προκύψουν προβλήματα ρευστότητας σε 
κράτη μέλη και ομόσπονδα κράτη και γι’ 
αυτό πρέπει να βρεθούν λύσεις 
αντιστάθμισης του κινδύνου·

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία 532
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για απόδοση δαπανών στις 
εθνικές αρχές μόνο μετά την καταβολή 
του αντίστοιχου ποσού της ΕΕ στους 
δικαιούχους· θεωρεί ότι έτσι θα 
επιταχυνθεί η αποπληρωμή και θα 
δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα για τη 
διενέργεια αυστηρών εθνικών ελέγχων· 
ωστόσο, επισημαίνει ότι ενδέχεται να 
προκύψουν προβλήματα ρευστότητας σε 
κράτη μέλη και ομόσπονδα κράτη και γι’ 
αυτό πρέπει να βρεθούν λύσεις 
αντιστάθμισης του κινδύνου·

55. επισημαίνει ότι, στην τρέχουσα 
συγκυρία κρίσης, ενδέχεται να προκύψουν 
προβλήματα ρευστότητας σε κράτη μέλη 
και σε περιφέρειες, και ότι, σε σχέση με 
την απόδοση των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν από αυτά πρόωρα, 
πρέπει να βρεθούν λύσεις αντιστάθμισης 
του κινδύνου·

Or. es

Τροπολογία 533
Wojciech Michał Olejniczak

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για απόδοση δαπανών στις 
εθνικές αρχές μόνο μετά την καταβολή του 
αντίστοιχου ποσού της ΕΕ στους 
δικαιούχους· θεωρεί ότι έτσι θα 
επιταχυνθεί η αποπληρωμή και θα δοθούν 
τα απαραίτητα κίνητρα για τη διενέργεια 
αυστηρών εθνικών ελέγχων· ωστόσο, 
επισημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν 
προβλήματα ρευστότητας σε κράτη μέλη 
και ομόσπονδα κράτη και γι’ αυτό πρέπει 
να βρεθούν λύσεις αντιστάθμισης του 
κινδύνου·

55. απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής για απόδοση δαπανών στις 
εθνικές αρχές μόνο μετά την καταβολή του 
αντίστοιχου ποσού της ΕΕ στους 
δικαιούχους· θεωρεί ότι έτσι θα 
επιταχυνθεί η αποπληρωμή και θα δοθούν 
τα απαραίτητα κίνητρα για τη διενέργεια 
αυστηρών εθνικών ελέγχων· ωστόσο, 
επισημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν 
προβλήματα ρευστότητας σε κράτη μέλη 
και ομόσπονδα κράτη και γι’ αυτό πρέπει 
να βρεθούν λύσεις αντιστάθμισης του 
κινδύνου·
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Or. pl

Τροπολογία 534
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sophie Auconie, Markus Pieper, Jan Olbrycht, 
Lambert van Nistelrooij, Philippe Boulland

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για απόδοση δαπανών στις 
εθνικές αρχές μόνο μετά την καταβολή του 
αντίστοιχου ποσού της ΕΕ στους 
δικαιούχους· θεωρεί ότι έτσι θα 
επιταχυνθεί η αποπληρωμή και θα δοθούν 
τα απαραίτητα κίνητρα για τη διενέργεια 
αυστηρών εθνικών ελέγχων· ωστόσο, 
επισημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν 
προβλήματα ρευστότητας σε κράτη μέλη 
και ομόσπονδα κράτη και γι’ αυτό πρέπει 
να βρεθούν λύσεις αντιστάθμισης του 
κινδύνου·

55. υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για απόδοση δαπανών στις 
εθνικές αρχές μόνο μετά την καταβολή του 
αντίστοιχου ποσού της ΕΕ στους 
δικαιούχους· θεωρεί ότι έτσι θα 
επιταχυνθεί η αποπληρωμή και θα δοθούν 
τα απαραίτητα κίνητρα για τη διενέργεια 
αυστηρών εθνικών ελέγχων· ωστόσο, 
επισημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψουν 
προβλήματα ρευστότητας σε κράτη μέλη 
και περιφέρειες και γι’ αυτό πρέπει να 
βρεθούν λύσεις αντιστάθμισης του 
κινδύνου·

Or. fr

Τροπολογία 535
Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55α. θεωρεί ότι η μεγαλύτερη εστίαση 
των πληρωμών στα αποτελέσματα που 
πρότεινε η Επιτροπή ενέχει την αντίφαση 
ότι τα αποτελέσματα πρόκειται να 
επιτευχθούν μελλοντικά μέσω των 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, 
φοβάται ότι ο έλεγχος θα είναι 
υπερβολικά γραφειοκρατικός και θεωρεί 
στην καλύτερη περίπτωση εύλογους τους 
κανόνες που θα συνδέουν την πληρωμή 
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με την αποδεδειγμένη συμφωνία των 
έργων με τον σκοπό, για παράδειγμα, 
σύμφωνα με το πνεύμα της στρατηγικής 
ΕΕ 2020·

Or. de

Τροπολογία 536
László Surján

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55α. φρονεί ότι ενώ η απόδοση των 
δαπανών θα πραγματοποιηθεί μετά την 
καταβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ 
στα έργα, οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνονται περαιτέρω, όπως με την 
επιβολή επιτοκίων τα οποία δεν 
αντικατοπτρίζουν τον παράγοντα 
χαμηλού κινδύνου των δανείων αυτών 
από τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα·

Or. en

Τροπολογία 537
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55β. θεωρεί ότι ο συμψηφισμός 
αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων 
που δεν επεστράφησαν με τις 
εγκεκριμένες επιχορηγήσεις που 
πρόκειται να καταβληθούν συνιστά 
αποτελεσματικό μέσο για να 
πειθαρχήσουν τα κράτη μέλη στα οποία 
παρατηρούνται ανωμαλίες·

Or. de
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Τροπολογία 538
Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Jan Olbrycht, Lambert van 
Nistelrooij, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55γ. ζητεί διαφοροποίηση των 
μηχανισμών κυρώσεων, μεταξύ άλλων με 
τη μορφή συστήματος επιβράβευσης των 
κρατών μελών με ορθή εφαρμογή, ιδίως 
μέσω διοικητικών διευκολύνσεων·

Or. de

Τροπολογία 539
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και 
για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των 
επενδύσεων υψηλής ποιότητας και της 
ομαλής και ταχείας υλοποίησης του 
προγράμματος·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 540
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και 
για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των 
επενδύσεων υψηλής ποιότητας και της 
ομαλής και ταχείας υλοποίησης του 
προγράμματος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 541
Constanze Angela Krehl, Γεώργιος Σταυρακάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και 
για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των 
επενδύσεων υψηλής ποιότητας και της 
ομαλής και ταχείας υλοποίησης του 
προγράμματος·

56. τονίζει ότι οι κανόνες «n+2» και 
«n+3» θα πρέπει να διατηρηθούν, σε 
συνδυασμό ενδεχομένως με μεγαλύτερη 
ευελιξία για να καλύπτουν εξαιρετικές 
περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν 
κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 542
Czesław Adam Siekierski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και 

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής
για εφαρμογή του «κανόνα n+2», φρονεί 
όμως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα 
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για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των επενδύσεων 
υψηλής ποιότητας και της ομαλής και 
ταχείας υλοποίησης του προγράμματος·

πρέπει να είναι δυνατή η εφαρμογή του 
«κανόνα n+3» και θεωρεί ότι κατ’ αυτόν 
τον τρόπο διασφαλίζεται μια σχέση 
ισορροπίας μεταξύ των επενδύσεων 
υψηλής ποιότητας και της ομαλής και 
ταχείας υλοποίησης του προγράμματος·

Or. pl

Τροπολογία 543
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και 
για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των επενδύσεων 
υψηλής ποιότητας και της ομαλής και 
ταχείας υλοποίησης του προγράμματος·

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και 
θεωρεί ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται μια σχέση ισορροπίας 
μεταξύ των επενδύσεων υψηλής ποιότητας 
και της ομαλής και ταχείας υλοποίησης 
του προγράμματος·

Or. fr

Τροπολογία 544
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και 
για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των επενδύσεων 
υψηλής ποιότητας και της ομαλής και 

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο αλλά 
και, σύμφωνα με τους στόχους του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 
της οικονομίας, σε περίπτωση που 
κάποια περιφέρεια διανύει περίοδο
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ταχείας υλοποίησης του προγράμματος· ύφεσης, και για κατάργηση των λοιπών
εξαιρέσεων και θεωρεί ότι κατ’ αυτόν τον 
τρόπο διασφαλίζεται μια σχέση ισορροπίας 
μεταξύ των επενδύσεων υψηλής ποιότητας 
και της ομαλής και ταχείας υλοποίησης 
του προγράμματος·

Or. fr

Τροπολογία 545
Hermann Winkler, Sabine Verheyen, Joachim Zeller

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και 
για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί ότι
κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των επενδύσεων 
υψηλής ποιότητας και της ομαλής και 
ταχείας υλοποίησης του προγράμματος·

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο και τα 
διασυνοριακά προγράμματα, και για 
κατάργηση εξαιρέσεων· συνηγορεί 
μάλιστα υπέρ της εφαρμογής ενός 
«κανόνα n+3» για τα διασυνοριακά 
προγράμματα, με σκοπό την ανταπόκριση 
στις βραδύτερες διοικητικές διαδικασίες 
που οφείλονται στις γλωσσικές και
πολιτισμικές προκλήσεις, και θεωρεί ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των επενδύσεων 
υψηλής ποιότητας και της ομαλής και 
ταχείας υλοποίησης του προγράμματος·

Or. de

Τροπολογία 546
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 



AM\865326EL.doc 153/168 PE464.689v01-00

EL

n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και
για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των επενδύσεων 
υψηλής ποιότητας και της ομαλής και 
ταχείας υλοποίησης του προγράμματος·

n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και
όλες οι εξαιρέσεις θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις διοικητικές 
επιβαρύνσεις που απαιτούνται από τη 
διαδικασία προγραμματισμού και θεωρεί 
ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται 
μια σχέση ισορροπίας μεταξύ των 
επενδύσεων υψηλής ποιότητας και της 
ομαλής και ταχείας υλοποίησης του 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 547
Tamás Deutsch, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, και 
για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί ότι 
κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται μια 
σχέση ισορροπίας μεταξύ των επενδύσεων 
υψηλής ποιότητας και της ομαλής και 
ταχείας υλοποίησης του προγράμματος·

56. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
για συστηματική εφαρμογή του «κανόνα 
n+2», ενδεχομένως στο επίπεδο των 
χρηματοδοτικών πιστώσεων των κρατών 
μελών για να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη 
ευελιξία, με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο, 
και για κατάργηση εξαιρέσεων και θεωρεί 
ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται 
μια σχέση ισορροπίας μεταξύ των 
επενδύσεων υψηλής ποιότητας και της 
ομαλής και ταχείας υλοποίησης του 
προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 548
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56a. φρονεί ότι ο κανόνας της αυτόματης 
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αποδέσμευσης θα πρέπει να 
προσαρμοστεί στην επιπρόσθετη 
διοικητική επιβάρυνση που απαιτείται 
από τις νέες διατάξεις σε σχέση με τον 
στρατηγικό προγραμματισμό, τον 
προσανατολισμό με βάση τα 
αποτελέσματα και την εκ των προτέρων 
επιβολή όρων·

Or. en

Τροπολογία 549
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·
θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη στον τομέα των υποδομών 
(μεταφορές, ενέργεια) έχει θετικό 
αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές συνοριακές 
περιφέρειες· ζητεί την περαιτέρω εστίαση 
των μέσων ENPI σε στρατηγικές ανάγκες 
στους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού και 
υποδομών μεταφορών·

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
μεταξύ άλλων, στον τομέα του 
περιβάλλοντος, της υγείας, της 
εκπαίδευσης, της ενέργειας και της 
κοινωνίας των πολιτών· ενθαρρύνει την 
απλοποίηση της διοίκησης της 
περιφερειακής συνεργασίας κατά μήκος 
των συνόρων ΕΕ-Ρωσίας και τη μείωση 
της αντίστοιχης γραφειοκρατίας·

Or. fi

Τροπολογία 550
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
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μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· 
θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη στον τομέα των υποδομών 
(μεταφορές, ενέργεια) έχει θετικό 
αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές συνοριακές 
περιφέρειες· ζητεί την περαιτέρω εστίαση 
των μέσων ENPI σε στρατηγικές ανάγκες 
στους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού και 
υποδομών μεταφορών·

μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό ότι η 
συνεργασία με τα γειτονικά κράτη έχει 
θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή επικράτεια· ζητεί την 
περαιτέρω εστίαση των μέσων ENPI σε 
στρατηγικές ανάγκες και ενθαρρύνει την 
κατάργηση του υφιστάμενου κριτηρίου 
των 150 χλμ που περιορίζει τη 
δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των 
περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν 
των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 551
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Markus Pieper, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· 
θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη στον τομέα των υποδομών 
(μεταφορές, ενέργεια) έχει θετικό 
αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές συνοριακές 
περιφέρειες· ζητεί την περαιτέρω εστίαση 
των μέσων ENPI σε στρατηγικές ανάγκες 
στους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού και 
υποδομών μεταφορών·

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· 
είναι πεπεισμένο για την απόλυτη ανάγκη 
επανένταξης των προγραμμάτων 
διασυνοριακής συνεργασίας του ENPI 
στον στόχο της εδαφικής συνεργασίας 
της πολιτικής για τη συνοχή· θεωρεί ότι η 
συνεργασία με τα γειτονικά κράτη στον 
τομέα των υποδομών (μεταφορές, 
ενέργεια) έχει θετικό αντίκτυπο στις 
ευρωπαϊκές συνοριακές περιφέρειες· ζητεί 
την περαιτέρω εστίαση των μέσων ENPI 
σε στρατηγικές ανάγκες στους τομείς 
ενεργειακού εφοδιασμού και υποδομών 
μεταφορών· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας 
αποτελεσματικότερων συνεργειών μεταξύ 
των πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ, του μηχανισμού προενταξιακής 
βοήθειας, του μηχανισμού γειτονίας και 
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εταιρικής σχέσης (ENPI) και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

Or. fr

Τροπολογία 552
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 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· 
θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη στον τομέα των υποδομών 
(μεταφορές, ενέργεια) έχει θετικό 
αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές συνοριακές 
περιφέρειες· ζητεί την περαιτέρω εστίαση 
των μέσων ENPI σε στρατηγικές ανάγκες 
στους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού και 
υποδομών μεταφορών·

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· 
θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη στον τομέα των υποδομών 
(μεταφορές, ενέργεια) έχει θετικό 
αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές συνοριακές 
περιφέρειες· ζητεί την περαιτέρω εστίαση 
των μέσων ENPI σε στρατηγικές ανάγκες 
στους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού και 
υποδομών μεταφορών· ζητεί 
μετ’ επιτάσεως από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επεκτείνει στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές την ευρωπαϊκή 
πολιτική ευρύτερης γειτονίας, υπό τη 
μορφή που είχε προβλεφθεί πριν από τη 
δημιουργία της, ούτως ώστε οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές να μην αποκλείονται 
με άνισο τρόπο από τις δυνατότητες που 
παρέχονται στις άλλες ευρωπαϊκές 
περιφέρειες στο πλαίσιο στήριξης του 
ENPI·

Or. fr
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Τροπολογία 553
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·
θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη στον τομέα των υποδομών 
(μεταφορές, ενέργεια) έχει θετικό 
αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές συνοριακές 
περιφέρειες· ζητεί την περαιτέρω εστίαση 
των μέσων ENPI σε στρατηγικές ανάγκες 
στους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού και 
υποδομών μεταφορών·

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·
επισημαίνει τα τρέχοντα προβλήματα 
όσον αφορά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων και ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει εάν οι δομές 
που λειτουργούν ήδη στο πλαίσιο των 
περιφερειακών πολιτικών, θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν και για τη διοίκηση 
του ENPI· θεωρεί ότι η συνεργασία με τα 
γειτονικά κράτη στον τομέα των υποδομών 
(ειδικότερα οι μεταφορές και η ενέργεια) 
έχει θετικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές 
συνοριακές περιφέρειες· ζητεί την 
περαιτέρω εστίαση των μέσων ENPI σε 
στρατηγικές ανάγκες στους τομείς 
ενεργειακού εφοδιασμού και υποδομών 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 554
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·
θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη στον τομέα των υποδομών 
(μεταφορές, ενέργεια) έχει θετικό 

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·
θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη στον τομέα των υποδομών 
(μεταφορές, ενέργεια) έχει θετικό 
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αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές συνοριακές 
περιφέρειες· ζητεί την περαιτέρω εστίαση 
των μέσων ENPI σε στρατηγικές ανάγκες 
στους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού και 
υποδομών μεταφορών·

αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές συνοριακές 
περιφέρειες· ζητεί την περαιτέρω εστίαση 
των μέσων ENPI σε στρατηγικές ανάγκες 
στους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού και 
υποδομών μεταφορών· υπογραμμίζει τον 
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι 
μακροπεριφέρειες στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 555
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·
θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη στον τομέα των υποδομών 
(μεταφορές, ενέργεια) έχει θετικό 
αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές συνοριακές 
περιφέρειες· ζητεί την περαιτέρω εστίαση 
των μέσων ENPI σε στρατηγικές ανάγκες 
στους τομείς ενεργειακού εφοδιασμού και 
υποδομών μεταφορών·

57. τονίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης 
(ENPI) για τη διασυνοριακή συνεργασία 
με κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή·
θεωρεί ότι η συνεργασία με τα γειτονικά 
κράτη στον τομέα των υποδομών 
(μεταφορές, ενέργεια και περιβάλλον) έχει 
θετικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές 
συνοριακές περιφέρειες· ζητεί την 
περαιτέρω εστίαση των μέσων ENPI σε 
στρατηγικές ανάγκες στους τομείς 
ενεργειακού εφοδιασμού και υποδομών 
μεταφορών·

Or. ro

Τροπολογία 556
Patrice Tirolien, Elie Hoarau, Jean-Luc Bennahmias, Luís Paulo Alves, María Irigoyen 
Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57α. εκφράζει τη λύπη του για τη μη 
αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και των μέσων 
συνεργασίας όπως το ΕΤΑ και το μέσο 
αναπτυξιακής συνεργασίας· απευθύνει 
έκκληση για την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης με τα εν λόγω μέσα·

Or. fr

Τροπολογία 557
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Patrick Le 
Hyaric, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. υπογραμμίζει επίσης τη συνάφεια της 
πολιτικής για τη συνοχή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ με τον 
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ), ο οποίος βοηθά τις υποψήφιες 
χώρες μεταξύ άλλων, κατά την 
προετοιμασία των δομών συνοχής σε 
επίπεδο περιεχομένου και οργάνωσης·

58. υπογραμμίζει επίσης τη συνάφεια της 
πολιτικής για τη συνοχή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ με τον 
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ), ο οποίος βοηθά τις υποψήφιες 
χώρες μεταξύ άλλων, κατά την 
προετοιμασία των δομών συνοχής σε 
επίπεδο περιεχομένου και οργάνωσης· 
εκτιμά, περαιτέρω, ότι ο ΜΠΒ, 
ειδικότερα δε η αποστολή 
πραγματογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, θα πρέπει να εφαρμόζεται και 
στην περίπτωση των ΥΧΕ που βρίσκονται 
στο μεταβατικό στάδιο της υπαγωγής 
τους σε καθεστώς εξόχως απόκεντρων 
περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 558
Riikka Manner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. υπογραμμίζει επίσης τη συνάφεια της 
πολιτικής για τη συνοχή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ με τον 
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ), ο οποίος βοηθά τις υποψήφιες 
χώρες μεταξύ άλλων, κατά την 
προετοιμασία των δομών συνοχής σε 
επίπεδο περιεχομένου και οργάνωσης·

58. υπογραμμίζει επίσης τη συνάφεια της 
πολιτικής για τη συνοχή στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ με τον 
Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ), ο οποίος βοηθά τις υποψήφιες 
χώρες μεταξύ άλλων, κατά την 
προετοιμασία των δομών συνοχής σε 
επίπεδο περιεχομένου και οργάνωσης·
εφιστά την προσοχή στα προβλήματα 
υλοποίησης που παρατηρούνται στα 
κράτη μέλη· υπενθυμίζει τον πρωταρχικό 
σκοπό του ΜΠΒ, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης
ικανοτήτων και της στήριξης της
προετοιμασίας των χωρών για την 
υλοποίηση της κοινοτικής πολιτικής για 
τη συνοχή, προκειμένου οι υποψήφιες 
χώρες να είναι έτοιμες για την πλήρη 
εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου 
κατά την ένταξή τους· ζητεί από την 
Επιτροπή να προσδιορίσει τα 
προβλήματα της τρέχουσας λειτουργίας 
του ΜΠΒ·

Or. en

Τροπολογία 559
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58α. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την 
παροχή στήριξης σε περιφέρειες οι οποίες 
συνορεύουν με περιφέρειες που 
βρίσκονται σε κράτη εκτός της ΕΕ, τόσο 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, 
όσο και στο πλαίσιο του μέσου της 
ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας στους 
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τομείς διαχείρισης έκτακτων 
καταστάσεων, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της οικονομικής 
ανάπτυξης·

Or. ro

Τροπολογία 560
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. επαναλαμβάνει την απαίτηση για 
συνυπευθυνότητα της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά τη 
μελλοντική διαμόρφωση και των δύο
μέσων·

59. επαναλαμβάνει την απαίτηση για 
συνυπευθυνότητα της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά τη 
μελλοντική διαμόρφωση των εν λόγω
μέσων·

Or. fr

Τροπολογία 561
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν 
τρέχοντα υπολογισμό των ακραίων 
δημοσιονομικών συνεπειών της 
προσχώρησης νέων χωρών11 στην 
πολιτική για τη συνοχή· τονίζει ότι οι 
συγκεκριμένες διαστάσεις θα 
υπερέβαιναν κατά πολύ την ικανότητα 
απορρόφησης της Κοινότητας όσον 
αφορά την πολιτική για τη συνοχή· ζητεί 
το άνοιγμα του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας επίσης στην 
προετοιμασία προσωρινών, ειδικών 
τύπων γειτνίασης με την ΕΕ ή 

διαγράφεται
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προσχώρησης στην ΕΕ και ζητεί εκ νέου 
μια κλιμακωτή προσέγγιση σχετικά με 
την πολιτική για τη συνοχή όταν 
πρόκειται για μεγάλες υποψήφιες χώρες, 
όπως η Τουρκία·
__________________
11. Εικάζεται ότι αν η Τουρκία και η 
Κροατία, χώρες οι οποίες επί του 
παρόντος βρίσκονται σε 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης, 
υποστηρίζονταν την περίοδο από το 2007 
έως 2013 από τον μέσο όγκο 
χρηματοδότησης ανά κάτοικο για τα νέα 
κράτη μέλη (ΕΕ 12), τότε ο συνολικός 
όγκος της χρηματοδότησης θα ανερχόταν 
στα 132,5 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 
124,9 δις ευρώ ή το 94,3 % θα 
αναλογούσαν στην Τουρκία και τα 7,6 δις 
ευρώ ή 5,7 % στην Κροατία. Αν η 
ενίσχυση για τα νέα κράτη μέλη (2006) 
ανερχόταν στο μέσο μερίδιο του ΑΕΠ, 
τότε ο πρόσθετος όγκος χρηματοδότησης 
θα έφτανε τα 109,1 δις ευρώ, εκ των 
οποίων τα 99,8 δις ευρώ θα αναλογούσαν 
στην Τουρκία και τα 9,3 δις ευρώ στην 
Κροατία. (Untiedt, G. (2011) Das 
Volumen und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode 
von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung 
der Türkei und Kroatiens, γνωμοδότηση 
του Καθ. Δρ. G. Untiedt, GEFRA GbR, σε 
ερώτηση του Δρα. Markus Pieper, 
Βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου).

Or. en

Τροπολογία 562
Cornelia Ernst, Elie Hoarau, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν 
τρέχοντα υπολογισμό των ακραίων 
δημοσιονομικών συνεπειών της 
προσχώρησης νέων χωρών11 στην 
πολιτική για τη συνοχή· τονίζει ότι οι 
συγκεκριμένες διαστάσεις θα 
υπερέβαιναν κατά πολύ την ικανότητα 
απορρόφησης της Κοινότητας όσον 
αφορά την πολιτική για τη συνοχή· ζητεί 
το άνοιγμα του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας επίσης στην 
προετοιμασία προσωρινών, ειδικών 
τύπων γειτνίασης με την ΕΕ ή 
προσχώρησης στην ΕΕ και ζητεί εκ νέου 
μια κλιμακωτή προσέγγιση σχετικά με 
την πολιτική για τη συνοχή όταν 
πρόκειται για μεγάλες υποψήφιες χώρες, 
όπως η Τουρκία·

διαγράφεται

__________________
11. Εικάζεται ότι αν η Τουρκία και η 
Κροατία, χώρες οι οποίες επί του 
παρόντος βρίσκονται σε 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης, 
υποστηρίζονταν την περίοδο από το 2007 
έως 2013 από τον μέσο όγκο 
χρηματοδότησης ανά κάτοικο για τα νέα 
κράτη μέλη (ΕΕ 12), τότε ο συνολικός 
όγκος της χρηματοδότησης θα ανερχόταν 
στα 132,5 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 
124,9 δις ευρώ ή το 94,3 % θα 
αναλογούσαν στην Τουρκία και τα 7,6 δις 
ευρώ ή 5,7 % στην Κροατία. Αν η 
ενίσχυση για τα νέα κράτη μέλη (2006) 
ανερχόταν στο μέσο μερίδιο του ΑΕΠ, 
τότε ο πρόσθετος όγκος χρηματοδότησης 
θα έφτανε τα 109,1 δις ευρώ, εκ των 
οποίων τα 99,8 δις ευρώ θα αναλογούσαν 
στην Τουρκία και τα 9,3 δις ευρώ στην 
Κροατία. (Untiedt, G. (2011) Das 
Volumen und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode 
von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung 
der Türkei und Kroatiens, γνωμοδότηση 
του Καθ. Δρ. G. Untiedt, GEFRA GbR, σε 
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ερώτηση του Δρα. Markus Pieper, 
Βουλευτή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου).

Or. en

Τροπολογία 563
Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν 
τρέχοντα υπολογισμό των ακραίων 
δημοσιονομικών συνεπειών της 
προσχώρησης νέων χωρών11 στην 
πολιτική για τη συνοχή· τονίζει ότι οι 
συγκεκριμένες διαστάσεις θα 
υπερέβαιναν κατά πολύ την ικανότητα 
απορρόφησης της Κοινότητας όσον 
αφορά την πολιτική για τη συνοχή· ζητεί 
το άνοιγμα του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας επίσης στην 
προετοιμασία προσωρινών, ειδικών 
τύπων γειτνίασης με την ΕΕ ή 
προσχώρησης στην ΕΕ και ζητεί εκ νέου 
μια κλιμακωτή προσέγγιση σχετικά με 
την πολιτική για τη συνοχή όταν 
πρόκειται για μεγάλες υποψήφιες χώρες, 
όπως η Τουρκία·

διαγράφεται 

Or. sv

Τροπολογία 564
László Surján

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν 
τρέχοντα υπολογισμό των ακραίων
δημοσιονομικών συνεπειών της 

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν 
τρέχοντα υπολογισμό των δημοσιονομικών 
συνεπειών της προσχώρησης νέων 
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προσχώρησης νέων χωρών11 στην πολιτική 
για τη συνοχή· τονίζει ότι οι 
συγκεκριμένες διαστάσεις θα 
υπερέβαιναν κατά πολύ την ικανότητα 
απορρόφησης της Κοινότητας όσον 
αφορά την πολιτική για τη συνοχή· ζητεί 
το άνοιγμα του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας επίσης στην 
προετοιμασία προσωρινών, ειδικών 
τύπων γειτνίασης με την ΕΕ ή 
προσχώρησης στην ΕΕ και ζητεί εκ νέου 
μια κλιμακωτή προσέγγιση σχετικά με 
την πολιτική για τη συνοχή όταν 
πρόκειται για μεγάλες υποψήφιες χώρες, 
όπως η Τουρκία·

χωρών11 στην πολιτική για τη συνοχή·
τονίζει ότι θα πρέπει να εξεταστούν όχι 
μόνο οι δημοσιονομικές συνέπειες της 
ένταξης, αλλά και τα πλεονεκτήματα των 
διευρυμένων αγορών για ολόκληρη την 
ΕΕ· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση
θα πρέπει να προχωρήσει σύμφωνα με 
τους φυσικούς γεωγραφικούς δεσμούς 
της Ευρώπης και τις θεμελιώδεις αξίες 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 565
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 – υποσημείωση 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. Εικάζεται ότι αν η Τουρκία και η 
Κροατία, χώρες οι οποίες επί του 
παρόντος βρίσκονται σε 
διαπραγματεύσεις προσχώρησης, 
υποστηρίζονταν την περίοδο από το 2007 
έως 2013 από τον μέσο όγκο 
χρηματοδότησης ανά κάτοικο για τα νέα 
κράτη μέλη (ΕΕ 12), τότε ο συνολικός 
όγκος της χρηματοδότησης θα ανερχόταν 
στα 132,5 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 
124,9 δις ευρώ ή το 94,3% θα 
αναλογούσαν στην Τουρκία και τα 7,6 δις 
ευρώ ή 5,7% στην Κροατία. Αν η 
ενίσχυση για τα νέα κράτη μέλη (2006) 
ανερχόταν στο μέσο μερίδιο του ΑΕΠ, 
τότε ο πρόσθετος όγκος χρηματοδότησης 
θα έφτανε τα 109,1 δις ευρώ, εκ των 
οποίων τα 99,8 δις ευρώ θα αναλογούσαν 
στην Τουρκία και τα 9,3 δις ευρώ στην 
Κροατία. (Untiedt, G. (2011) Das 

διαγράφεται
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Volumen und die Verteilung der EU-
Strukturfondsmittel für die Förderperiode 
von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung 
der Türkei und Kroatiens, γνωμοδότηση 
του Καθ. Δρ. G. Untiedt, GEFRA GbR, σε 
ερώτηση του Δρα. Markus Pieper, ΜΕΚ).

Or. fr

Τροπολογία 566
Franz Obermayr

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν 
τρέχοντα υπολογισμό των ακραίων 
δημοσιονομικών συνεπειών της 
προσχώρησης νέων χωρών στην πολιτική 
για τη συνοχή· τονίζει ότι οι συγκεκριμένες 
διαστάσεις θα υπερέβαιναν κατά πολύ την 
ικανότητα απορρόφησης της Κοινότητας 
όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή1· 
ζητεί το άνοιγμα του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας επίσης στην 
προετοιμασία προσωρινών, ειδικών 
τύπων γειτνίασης με την ΕΕ ή 
προσχώρησης στην ΕΕ και ζητεί εκ νέου 
μια κλιμακωτή προσέγγιση σχετικά με 
την πολιτική για τη συνοχή όταν 
πρόκειται για μεγάλες υποψήφιες χώρες, 
όπως η Τουρκία·

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν 
τρέχοντα υπολογισμό των ακραίων 
δημοσιονομικών συνεπειών της 
προσχώρησης νέων χωρών στην πολιτική 
για τη συνοχή1· τονίζει ότι οι 
συγκεκριμένες διαστάσεις θα υπερέβαιναν 
κατά πολύ την ικανότητα απορρόφησης 
της Κοινότητας όσον αφορά την πολιτική 
για τη συνοχή· ζητεί σημαντική μείωση 
και προσαρμογή του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας από την 
προετοιμασία για την ένταξη στην 
προετοιμασία για μια ειδική μορφή 
γειτνίασης με την ΕΕ για την Τουρκία·

Or. de

Τροπολογία 567
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν 
τρέχοντα υπολογισμό των ακραίων 
δημοσιονομικών συνεπειών της 
προσχώρησης νέων χωρών11 στην πολιτική 
για τη συνοχή· τονίζει ότι οι συγκεκριμένες 
διαστάσεις θα υπερέβαιναν κατά πολύ την 
ικανότητα απορρόφησης της Κοινότητας 
όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή·
ζητεί το άνοιγμα του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας επίσης στην 
προετοιμασία προσωρινών, ειδικών τύπων 
γειτνίασης με την ΕΕ ή προσχώρησης στην 
ΕΕ και ζητεί εκ νέου μια κλιμακωτή 
προσέγγιση σχετικά με την πολιτική για 
τη συνοχή όταν πρόκειται για μεγάλες 
υποψήφιες χώρες, όπως η Τουρκία·

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν 
τρέχοντα υπολογισμό των ακραίων 
δημοσιονομικών συνεπειών της 
προσχώρησης νέων χωρών11 στην πολιτική 
για τη συνοχή· τονίζει ότι οι συγκεκριμένες 
διαστάσεις θα υπερέβαιναν κατά πολύ την 
ικανότητα απορρόφησης της Κοινότητας 
όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή·
ζητεί το άνοιγμα του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας επίσης στην 
προετοιμασία προσωρινών, ειδικών τύπων 
γειτνίασης με την ΕΕ ή προσχώρησης στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 568
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. εφιστά εκ νέου την προσοχή σε έναν 
τρέχοντα υπολογισμό των ακραίων 
δημοσιονομικών συνεπειών της 
προσχώρησης νέων χωρών στην πολιτική 
για τη συνοχή· τονίζει ότι οι συγκεκριμένες 
διαστάσεις θα υπερέβαιναν κατά πολύ την 
ικανότητα απορρόφησης της Κοινότητας 
όσον αφορά την πολιτική για τη συνοχή· 
ζητεί το άνοιγμα του μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας επίσης στην 
προετοιμασία προσωρινών, ειδικών τύπων 
γειτνίασης με την ΕΕ ή προσχώρησης στην 
ΕΕ και ζητεί εκ νέου μια κλιμακωτή 
προσέγγιση σχετικά με την πολιτική για τη 
συνοχή όταν πρόκειται για μεγάλες 
υποψήφιες χώρες, όπως η Τουρκία·

60. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr
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Τροπολογία 569
Elie Hoarau, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο και την Επιτροπή.

61. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να 
διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στους 
Προέδρους των περιφερειών και των 
ομόσπονδων κρατών της ΕΕ.

Or. en


