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Τροπολογία 1
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης είναι ο βαθμός στον οποίο 
μπορεί ένα κράτος μέλος να αξιοποιεί 
αποτελεσματικά και αποδοτικά τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται 
μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής, και ότι η ικανότητα 
αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
συμβάλλουν οι πόροι που διατίθενται μέσω 
των ταμείων της ΕΕ στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό στην οικονομική και κοινωνική 
συνοχή,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης είναι ο βαθμός στον οποίο 
μπορούν ένα κράτος μέλος και οι 
περιφέρειές του να αξιοποιούν
αποτελεσματικά και αποδοτικά τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται 
μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής, και ότι η ικανότητα 
αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
συμβάλλουν οι πόροι που διατίθενται μέσω 
των ταμείων της ΕΕ στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό στην οικονομική και κοινωνική 
συνοχή,

Or. en

Τροπολογία 2
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης είναι ο βαθμός στον οποίο 
μπορεί ένα κράτος μέλος να αξιοποιεί 
αποτελεσματικά και αποδοτικά τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται 
μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής, και ότι η ικανότητα 
αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
συμβάλλουν οι πόροι που διατίθενται μέσω 
των ταμείων της ΕΕ στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό στην οικονομική και κοινωνική 
συνοχή,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης είναι ο βαθμός στον οποίο 
μπορεί ένα κράτος μέλος να αξιοποιεί 
αποτελεσματικά και αποδοτικά τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται 
μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής, και ότι η ικανότητα 
αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
συμβάλλουν οι πόροι που διατίθενται μέσω 
των ταμείων της ΕΕ στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή,
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Or. en

Τροπολογία 3
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης είναι ο βαθμός στον οποίο 
μπορεί ένα κράτος μέλος να αξιοποιεί 
αποτελεσματικά και αποδοτικά τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται 
μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής, και ότι η ικανότητα 
αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
συμβάλλουν οι πόροι που διατίθενται μέσω 
των ταμείων της ΕΕ στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό στην οικονομική και κοινωνική 
συνοχή,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης είναι ο βαθμός στον οποίο 
μπορεί ένα κράτος μέλος να αξιοποιεί 
αποτελεσματικά και αποδοτικά τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διατίθενται 
μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής, και ότι η ικανότητα 
αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να 
συμβάλλουν οι πόροι που διατίθενται μέσω 
των ταμείων της ΕΕ στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό στην οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή,

Or. fr

Τροπολογία 4
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A a λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής της Ένωσης είναι καθοριστικής 
σπουδαιότητας για την προώθηση της 
αρμονικής ανάπτυξης της Ένωσης και 
ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
για τη μείωση των ανισοτήτων όσον 
αφορά την ανάπτυξη μεταξύ των 
διαφορών περιφερειών, εξακολουθούν 
ωστόσο να υπάρχουν σημαντικές 
αποκλίσεις στο αναπτυξιακό, οικονομικό, 
κοινωνικό και εδαφικό τους επίπεδο,
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Or. lt

Τροπολογία 5
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A a. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής της Ένωσης είναι καθοριστικής 
σπουδαιότητας για την προώθηση της 
αρμονικής ανάπτυξης της Ένωσης και
ότι, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
για τη μείωση των ανισοτήτων όσον 
αφορά την ανάπτυξη μεταξύ των 
διαφορών περιφερειών, εξακολουθούν 
ωστόσο να υπάρχουν σημαντικές 
αποκλίσεις στο αναπτυξιακό, οικονομικό, 
κοινωνικό και εδαφικό τους επίπεδο,

Or. lt

Τροπολογία 6
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο 
αλλά μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται 
σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών, και ότι, για το λόγο αυτό, 
απαιτούνται εξατομικευμένες λύσεις για 
την αύξηση αυτής της ικανότητας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης διαφοροποιείται σε μεγάλο 
βαθμό μεταξύ των επιμέρους κρατών 
μελών, και ότι, για το λόγο αυτό, 
απαιτούνται εξατομικευμένες λύσεις για 
την αύξηση αυτής της ικανότητας,

Or. es
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Τροπολογία 7
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο 
αλλά μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται 
σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών, και ότι, για το λόγο αυτό, 
απαιτούνται εξατομικευμένες λύσεις για 
την αύξηση αυτής της ικανότητας,

B. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. cs

Τροπολογία 8
Peter Simon

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο 
αλλά μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται 
σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους
κρατών μελών, και ότι, για το λόγο αυτό, 
απαιτούνται εξατομικευμένες λύσεις για 
την αύξηση αυτής της ικανότητας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο 
αλλά μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται 
σε μεγάλο βαθμό τόσο μεταξύ των 
διαφόρων κρατών μελών όσο και στην 
επικράτειά τους, και ότι, για το λόγο αυτό, 
απαιτούνται εξατομικευμένες λύσεις για 
την αύξηση αυτής της ικανότητας,

Or. de

Τροπολογία 9
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο 
αλλά μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται 
σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους
κρατών μελών, και ότι, για το λόγο αυτό, 
απαιτούνται εξατομικευμένες λύσεις για 
την αύξηση αυτής της ικανότητας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο 
αλλά μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται 
σε μεγάλο βαθμό τόσο μεταξύ των 
διαφόρων κρατών μελών όσο και στην 
επικράτειά τους, και ότι, για το λόγο αυτό, 
απαιτούνται εξατομικευμένες λύσεις για 
την αύξηση αυτής της ικανότητας,

Or. de

Τροπολογία 10
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο 
αλλά μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται 
σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών, και ότι, για το λόγο αυτό, 
απαιτούνται εξατομικευμένες λύσεις για 
την αύξηση αυτής της ικανότητας,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο 
αλλά μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται 
σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών και περιφερειών, και ότι, 
για το λόγο αυτό, απαιτούνται 
εξατομικευμένες λύσεις για την αύξηση 
αυτής της ικανότητας,

Or. en

Τροπολογία 11
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο 
αλλά μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα 
απορρόφησης δεν αποτελεί παράμετρο 
αλλά μεταβλητή και ότι διαφοροποιείται 
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σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών, και ότι, για το λόγο αυτό, 
απαιτούνται εξατομικευμένες λύσεις για 
την αύξηση αυτής της ικανότητας,

σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των επιμέρους 
κρατών μελών αφενός, και των 
περιφερειών, αφετέρου, και ότι, για το 
λόγο αυτό, απαιτούνται εξατομικευμένες 
λύσεις για την αύξηση αυτής της 
ικανότητας,

Or. fr

Τροπολογία 12
Zigmantas Balčytis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια 
απορρόφησης κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερης χρηματοδοτικής στήριξης 
προϋποθέτει την καταβολή συνεχών 
προσπαθειών από τα κράτη μέλη και τη 
συμμετοχή του τοπικού και του 
περιφερειακού επιπέδου διοίκησης σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια 
απορρόφησης κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερης χρηματοδοτικής στήριξης 
προϋποθέτει την καταβολή συνεχών 
προσπαθειών από τα κράτη μέλη και τη 
συμμετοχή του τοπικού και του 
περιφερειακού επιπέδου διοίκησης σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας, καθώς και 
κατάλληλο δυναμικό θεσμικών δομών κι 
αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου, 

Or. en

Τροπολογία 13
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια 
απορρόφησης κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερης χρηματοδοτικής στήριξης 
προϋποθέτει την καταβολή συνεχών 
προσπαθειών από τα κράτη μέλη και τη 

Γ. (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο),
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συμμετοχή του τοπικού και του 
περιφερειακού επιπέδου διοίκησης σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας,

Or. cs

Τροπολογία 14
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια 
απορρόφησης κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερης χρηματοδοτικής στήριξης 
προϋποθέτει την καταβολή συνεχών 
προσπαθειών από τα κράτη μέλη και τη 
συμμετοχή του τοπικού και του 
περιφερειακού επιπέδου διοίκησης σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια 
απορρόφησης κατά το δυνατόν
μεγαλύτερης χρηματοδοτικής στήριξης 
προϋποθέτει την καταβολή συνεχών 
προσπαθειών από τα κράτη μέλη και τις 
αρχές διαχείρισης και τη συμμετοχή του 
τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου 
διοίκησης σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας,

Or. fr

Τροπολογία 15
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια 
απορρόφησης κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερης χρηματοδοτικής στήριξης 
προϋποθέτει την καταβολή συνεχών 
προσπαθειών από τα κράτη μέλη και τη 
συμμετοχή του τοπικού και του 
περιφερειακού επιπέδου διοίκησης σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσπάθεια
απορρόφησης κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερης χρηματοδοτικής στήριξης 
προϋποθέτει την καταβολή συνεχών 
προσπαθειών από τα κράτη μέλη και 
συνεπάγεται ειδικότερα τη συμμετοχή του 
τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου 
διοίκησης σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας,
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Or. es

Τροπολογία 16
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ a.λαμβάνοντας υπόψη ότι το διοικητικό 
δυναμικό, ιδίως όσον αφορά τον 
προγραμματισμό και την εφαρμογή 
σχεδίων συνιστά καίριο ζήτημα για την
ικανότητα απορρόφησης και πρέπει να 
ενισχυθεί, προσδίδοντας ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα στα κράτη μέλη που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση και χαμηλά 
ποσοστά απορρόφησης, 

Or. en

Τροπολογία 17
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι 
περίπλοκοι, γεγονός που δυσχεραίνει την 
τήρησή τους και οδηγεί σε σφάλματα, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογη 
χρονική περίοδος για τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να διαχειρίζονται και να 
ελέγχουν τα σφάλματα αυτά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής  πρέπει 
να είναι πάντοτε σταθεροί προκειμένου 
να προωθηθεί καλύτερη μορφή 
ιδιοποίησης· λαμβάνοντας, ωστόσο, 
υπόψη ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
κάθε μορφή απλούστευσης που θα ευνοεί 
την εφαρμογή των χρηματοπιστωτικών 
μέσων, 

Or. fr
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Τροπολογία 18
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι 
περίπλοκοι, γεγονός που δυσχεραίνει την 
τήρησή τους και οδηγεί σε σφάλματα, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογη 
χρονική περίοδος για τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να διαχειρίζονται και να 
ελέγχουν τα σφάλματα αυτά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι 
περίπλοκοι, γεγονός που δυσχεραίνει την 
τήρησή τους και οδηγεί σε σφάλματα, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογη 
χρονική περίοδος για τις προσπάθειες των 
κρατών μελών και των περιφερειών να 
διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα 
σφάλματα αυτά,

Or. en

Τροπολογία 19
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι 
περίπλοκοι, γεγονός που δυσχεραίνει την 
τήρησή τους και οδηγεί σε σφάλματα, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογη 
χρονική περίοδος για τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να διαχειρίζονται και να 
ελέγχουν τα σφάλματα αυτά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι 
περίπλοκοι, γεγονός που δυσχεραίνει την 
ορθή μεταφορά τους στην εθνική 
νομοθεσία και την τήρησή τους και οδηγεί 
σε σφάλματα, με αποτέλεσμα να απαιτείται 
δυσανάλογη χρονική περίοδος για τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα 
σφάλματα αυτά,

Or. lt
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Τροπολογία 20
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι 
περίπλοκοι, γεγονός που δυσχεραίνει την 
τήρησή τους και οδηγεί σε σφάλματα, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογη 
χρονική περίοδος για τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να διαχειρίζονται και να 
ελέγχουν τα σφάλματα αυτά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι 
περίπλοκοι, γεγονός που δυσχεραίνει την 
ορθή μεταφορά τους στην εθνική 
νομοθεσία και την τήρησή τους και οδηγεί 
σε σφάλματα, με αποτέλεσμα να απαιτείται 
δυσανάλογη χρονική περίοδος για τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα 
σφάλματα αυτά,

Or. lt

Τροπολογία 21
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι 
περίπλοκοι, γεγονός που δυσχεραίνει την 
τήρησή τους και οδηγεί σε σφάλματα, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογη 
χρονική περίοδος για τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να διαχειρίζονται και να 
ελέγχουν τα σφάλματα αυτά,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που 
διέπουν τη λειτουργία των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής είναι 
από τη φύση τους περίπλοκοι, γεγονός 
που δυσχεραίνει την τήρησή τους, και
ενδέχεται να προκαλέσει σφάλματα, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται δυσανάλογη 
χρονική περίοδος για τις προσπάθειες των 
κρατών μελών να διαχειρίζονται και να 
ελέγχουν τα σφάλματα αυτά,

Or. es
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Τροπολογία 22
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ a. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη 
μείωση των ποσοστών σφαλμάτων και 
την καταστρατήγηση διαρθρωτικών 
ενισχύσεων, πρέπει να ενισχυθούν τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για 
να περιορισθεί η κατακράτηση 
ενισχύσεων και να επιστραφούν τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά·

Or. lt

Τροπολογία 23
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ a. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη 
μείωση των ποσοστών σφαλμάτων και 
την καταστρατήγηση διαρθρωτικών 
ενισχύσεων, πρέπει να ενισχυθούν τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για 
να περιορισθεί η κατακράτηση 
ενισχύσεων και να επιστραφούν τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά·

Or. lt

Τροπολογία 24
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ, ιδίως 
κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού, αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την 
απορρόφηση λόγω της σημαντικής 
αύξησης του ύψους των διατιθέμενων 
πόρων σε σύγκριση με τους 
προενταξιακούς χρηματοδοτικούς πόρους,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ, ιδίως 
κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού, αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την 
απορρόφηση λόγω της σημαντικής 
αύξησης του ύψους των διατιθέμενων 
πόρων σε σύγκριση με τους 
προενταξιακούς χρηματοδοτικούς πόρους,
και τις ελλείψεις των διοικητικών δομών 
κατά το σχεδιασμό, την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση σχεδίων, 

Or. fr

Τροπολογία 25
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η  έλλειψη 
διαφάνειας όσον αφορά τα επίπεδα 
κατανάλωσης πόρων σε βραχυπρόθεσμη 
και μεσοπρόθεσμη βάση αναχαιτίζει την
ικανότητα απορρόφησης και ότι
απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλα 
τα επίπεδα διακυβέρνησης, 

Or. fr

Τροπολογία 26
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την επιτάχυνση των 
ικανοτήτων απορρόφησης και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για την 
πολιτική της συνοχής κατά το 2010, και 
αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο των 
παρεμβάσεων που σχετίζονται με την 
πολιτική συνοχής από το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας 
στην επίσπευση της εφαρμογής 
προγραμμάτων και στην ταχύτερη 
χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων σε 
δικαιούχους·

1. επισημαίνει, παρά τα προβλήματα που 
ανέκυψαν προηγουμένως, τις 
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί με 
στόχο την επιτάχυνση των ικανοτήτων 
απορρόφησης και την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού για την πολιτική της 
συνοχής κατά το 2010, και αναγνωρίζει 
τον θετικό αντίκτυπο των παρεμβάσεων 
που σχετίζονται με την πολιτική συνοχής 
από το ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
ανάκαμψη της οικονομίας στην επίσπευση 
της εφαρμογής προγραμμάτων και στην 
ταχύτερη χορήγηση χρηματοδοτικών 
πόρων σε δικαιούχους·

Or. es

Τροπολογία 27
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την επιτάχυνση των 
ικανοτήτων απορρόφησης και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για την 
πολιτική της συνοχής κατά το 2010, και 
αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο των 
παρεμβάσεων που σχετίζονται με την 
πολιτική συνοχής από το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας 
στην επίσπευση της εφαρμογής 
προγραμμάτων και στην ταχύτερη 
χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων σε 
δικαιούχους·

1. επισημαίνει την επιτάχυνση των 
ικανοτήτων απορρόφησης και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για την 
πολιτική της συνοχής κατά το 2010, και 
αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο των 
παρεμβάσεων που σχετίζονται με την 
πολιτική συνοχής από το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας 
στην επίσπευση της εφαρμογής 
προγραμμάτων και στην ταχύτερη 
χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων σε 
δικαιούχους και καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει τις παρεμβάσεις αυτές στην 
περίοδο 2014-2020·

Or. en
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Τροπολογία 28
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την επιτάχυνση των 
ικανοτήτων απορρόφησης και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για την 
πολιτική της συνοχής κατά το 2010, και 
αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο των 
παρεμβάσεων που σχετίζονται με την 
πολιτική συνοχής από το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας 
στην επίσπευση της εφαρμογής 
προγραμμάτων και στην ταχύτερη 
χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων σε 
δικαιούχους

1. επισημαίνει την επιτάχυνση των 
ικανοτήτων απορρόφησης και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για την 
πολιτική της συνοχής κατά το 2010, και 
αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο των 
παρεμβάσεων που σχετίζονται με την 
πολιτική συνοχής από το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας 
στην επίσπευση της εφαρμογής 
προγραμμάτων και στην ταχύτερη 
χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων σε 
δικαιούχους· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφύγει, ήδη 
μετά το 2010, σε επισπευσμένες μορφές 
διαδικασιών στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων και να παρατείνει 
την προσωρινή αύξηση των κατωτάτων 
ορίων, 

Or. lt

Τροπολογία 29
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει την επιτάχυνση των 
ικανοτήτων απορρόφησης και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για την 
πολιτική της συνοχής κατά το 2010, και 
αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο των 
παρεμβάσεων που σχετίζονται με την 
πολιτική συνοχής από το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας 
στην επίσπευση της εφαρμογής 

1. επισημαίνει την επιτάχυνση των 
ικανοτήτων απορρόφησης και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού για την 
πολιτική της συνοχής κατά το 2010, και 
αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο των 
παρεμβάσεων που σχετίζονται με την 
πολιτική συνοχής από το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας 
στην επίσπευση της εφαρμογής 
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προγραμμάτων και στην ταχύτερη 
χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων σε 
δικαιούχους

προγραμμάτων και στην ταχύτερη 
χορήγηση χρηματοδοτικών πόρων σε 
δικαιούχους·  καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφύγει, ήδη 
μετά το 2010, σε επισπευσμένες μορφές 
διαδικασιών στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων και να παρατείνει 
την προσωρινή αύξηση των κατωτάτων 
ορίων, 

Or. lt

Τροπολογία 30
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a πιστεύει ότι η πολιτική της συνοχής 
στερείται ευελιξίας ούτως ώστε να 
προσαρμόζεται στην κοινωνική και 
οικονομική πραγματικότητα των 
διαφόρων περιφερειών· εφιστά την 
προσοχή στις περιφέρειες με μειονεκτική 
δημογραφική εξέλιξη, και προτείνει να 
προβλεφθεί η καθιέρωση ειδικών 
ενισχύσεων για τις περιφέρειες αυτές,·

Or. lt

Τροπολογία 31
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1 a. πιστεύει ότι η πολιτική της συνοχής 
στερείται ευελιξίας ούτως ώστε να 
προσαρμόζεται στην κοινωνική και 
οικονομική πραγματικότητα των 
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διαφόρων περιφερειών· εφιστά την 
προσοχή στις περιφέρειες με μειονεκτική 
δημογραφική εξέλιξη, και προτείνει να 
προβλεφθεί η καθιέρωση ειδικών 
ενισχύσεων για τις περιφέρειες αυτές,

Or. lt

Τροπολογία 32
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

προβλήματα ως προς την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης όσον αφορά το νέο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κατά την 
έναρξη της περιόδου προγραμματισμού·

·προβλήματα ως προς την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης όσον αφορά το νέο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που 
ανακύπτουν γενικότερα κατά την έναρξη 
της περιόδου προγραμματισμού·

Or. es

Τροπολογία 33
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

παγκόσμια οικονομική ύφεση· παγκόσμια οικονομική ύφεση, με άμεσες 
συνέπειες στα μέτρα περιορισμένων 
δημοσιονομικών πόρων που 
εφαρμόζονται στους δημόσιους 
προϋπολογισμούς και στις δυσχέρειες 
εξασφάλισης εσωτερικής 
χρηματοδότησης, 

Or. es
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Τροπολογία 34
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπερβολικά περίπλοκες και αυστηρές 
εθνικές απαιτήσεις, και συχνές 
τροποποιήσεις των απαιτήσεων αυτών·

υπερβολικά περίπλοκες και αυστηρές 
εθνικές διαδικασίες, και συχνές 
τροποποιήσεις των απαιτήσεων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 35
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

η ανάγκη να θεσπισθούν νέα θεσμικά 
όργανα·

η ανάγκη να θεσπισθούν νέα θεσμικά 
όργανα για την εφαρμογή προγραμμάτων, 
πράγμα που συνεπάγεται καθυστερήσεις 
ως προς τη θέση σε εφαρμογή και ως 
προς την εκτέλεση·

Or. es

Τροπολογία 36
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ανεπαρκής διάκριση μεταξύ των αρχών 
των κρατών μελών, προβλήματα ιεραρχίας 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων και 
εσωτερικές δυσχέρειες ως προς την 
κατανομή καθηκόντων και αρμοδιοτήτων·

ανεπαρκής διάκριση μεταξύ των αρχών 
των κρατών μελών, προβλήματα ιεραρχίας 
μεταξύ των θεσμικών οργάνων και 
δυσχέρειες ως προς την κατανομή 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων·
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Or. es

Τροπολογία 37
Peter Simon, Kerstin Westphal, Sabine Verheyen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 8 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ανεπαρκής συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών επιπέδων 
στην κατάρτιση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, 

Or. de

Τροπολογία 38
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έλλειψη ισορροπίας μεταξύ ελέγχου και 
έγκρισης·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 39
Brice Hortefeux, Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έλλειψη ισορροπίας μεταξύ ελέγχου και 
έγκρισης·

·δυσαναλογία μεταξύ του βαθμού του 
ελέγχου και της κλίμακας του έργου·

Or. fr
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Τροπολογία 40
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 12 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ανεπαρκής συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών επιπέδων 
καθώς και των λοιπών εταίρων και 
συνεπώς ανεπαρκής καθιέρωση των 
προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο 

Or. de

Τροπολογία 41
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 a. πιστεύει ότι μεγάλος αριθμός των 
προβλημάτων που έχει εντοπιστεί θα 
μπορούσε να επιλυθεί χάρις στη 
συμμετοχή, από το στάδιο 
προγραμματισμού, όλων των 
ενδιαφερομένων εταίρων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με 
τέτοιο τρόπο ώστε οι προτάσεις των 
εγγράφων πλαισίων και των μελλοντικών  
επιχειρησιακών προγραμμάτων να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, 
επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό μια 
σημαντικότερη συμβολή και τη 
σαφέστερη υλοποίηση των ευρωπαϊκών 
στόχων·

Or. ro

Τροπολογία 42
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται 
σημαντικά προβλήματα για τους 
δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 
θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 
πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε 
λιγότερα σφάλματα και σε μικρότερες 
περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της
απλούστευσης και της σταθερότητας των 
διατάξεων και των διαδικασιών·

3. πιστεύει ότι οι κανόνες που διέπουν τα 
διαθρωτικά ταμεία και τα ταμεία 
συνοχής πρέπει να διατηρούνται πάντοτε 
σταθεροί προκειμένου να προωθούν την 
καλύτερη ιδιοποίηση των πόρων· 
υπογραμμίζει  την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες προωθώντας την εφαρμογή 
χρηματοπιστωτικών μέσων τόσο σε 
επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο 
προκειμένου να διευκολύνεται η 
πρόσβαση των οργανωτών των σχεδίων 
στα ευρωπαϊκά ταμεία και να προωθείται 
η καλή διαχείριση των διοικητικών 
υπηρεσιών· πιστεύει ότι η απλούστευση θα 
συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 
πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε 
λιγότερα σφάλματα και σε μικρότερες 
περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των 
μέτρων της απλούστευσης και της 
σταθερότητας των ισχυουσών ρυθμίσεων·

Or. fr

Τροπολογία 43
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται 
σημαντικά προβλήματα για τους 
δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 
θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 

3. πιστεύει ότι η απλούστευση θα συμβάλει 
στην ταχεία κατανομή των πόρων, σε 
υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης, σε 
μεγαλύτερη απόδοση, σε λιγότερα 
σφάλματα και σε μικρότερες περιόδους 
πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει να 
επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
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πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε 
λιγότερα σφάλματα και σε μικρότερες 
περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
απλούστευσης και της σταθερότητας των 
διατάξεων και των διαδικασιών·

απλούστευσης και της σταθερότητας των 
διατάξεων και των διαδικασιών·

Or. es

Τροπολογία 44
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται 
σημαντικά προβλήματα για τους 
δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 
θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 
πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε 
λιγότερα σφάλματα και σε μικρότερες 
περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
απλούστευσης και της σταθερότητας των 
διατάξεων και των διαδικασιών·

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται 
σημαντικά προβλήματα για τους 
δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 
θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 
πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε 
λιγότερα σφάλματα και σε μικρότερες 
περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
απλούστευσης και της σταθερότητας των 
διατάξεων και των διαδικασιών· πιστεύει 
ότι με την απλούστευση των κανόνων και 
των διαδικασιών χωρίς να 
ενημερώνονται δεόντως οι υποψήφιοι ή 
δυνητικοί δικαιούχοι δεν θα 
επιτυγχάνονταν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

Or. ro

Τροπολογία 45
Zigmantas Balčytis
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται 
σημαντικά προβλήματα για τους 
δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 
θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 
πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε 
λιγότερα σφάλματα και σε μικρότερες 
περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
απλούστευσης και της σταθερότητας των 
διατάξεων και των διαδικασιών·

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται 
σημαντικά προβλήματα για τους 
δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 
θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 
πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση,
και διαφάνεια σε λιγότερα σφάλματα και 
σε μικρότερες περιόδους πληρωμών· 
πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και 
της σταθερότητας των διατάξεων και των 
διαδικασιών·

Or. en

Τροπολογία 46
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και 
σε εθνικό επίπεδο χωρίς να 
δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα 
για τους δικαιούχους· πιστεύει ότι η 
απλούστευση θα συμβάλει στην ταχεία 
κατανομή των πόρων, σε υψηλότερα 
ποσοστά απορρόφησης, σε μεγαλύτερη 
απόδοση, σε λιγότερα σφάλματα και σε 
μικρότερες περιόδους πληρωμών· 
πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και 
της σταθερότητας των διατάξεων και των 
διαδικασιών·

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν και να αποκτήσουν 
ευελιξία οι διατάξεις και οι διαδικασίες 
τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 
επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται 
σημαντικά προβλήματα για τους 
δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 
θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 
πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε 
λιγότερα σφάλματα και σε μικρότερες 
περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
απλούστευσης και της σταθερότητας των 
διατάξεων και των διαδικασιών·
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Or. en

Τροπολογία 47
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται 
σημαντικά προβλήματα για τους 
δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 
θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 
πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε 
λιγότερα σφάλματα και σε μικρότερες 
περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
απλούστευσης και της σταθερότητας των 
διατάξεων και των διαδικασιών·

3. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. cs

Τροπολογία 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται 
σημαντικά προβλήματα για τους 
δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 
θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 
πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε 
λιγότερα σφάλματα και σε μικρότερες 

3. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
απλουστευθούν οι διατάξεις και οι 
διαδικασίες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε 
εθνικό επίπεδο χωρίς να δημιουργούνται 
σημαντικά προβλήματα για τους 
δικαιούχους· πιστεύει ότι η απλούστευση 
θα συμβάλει στην ταχεία κατανομή των 
πόρων, σε υψηλότερα ποσοστά 
απορρόφησης, σε μεγαλύτερη απόδοση, σε 
λιγότερα σφάλματα και σε μικρότερες 



PE467.037v01-00 26/53 AM\869599EL.doc

EL

περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
απλούστευσης και της σταθερότητας των 
διατάξεων και των διαδικασιών·

περιόδους πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει 
να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της 
απλούστευσης και της σταθερότητας των 
διατάξεων, των διαδικασιών και των 
ελέγχων··

Or. fr

Τροπολογία 49
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 a. υπογραμμίζει ότι η αύξηση των 
ποσοστών απορρόφησης μπορεί να 
επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα μόνον 
εφόσον τηρείται το ρυθμιστικό πλαίσιο 
της Κοινότητας, 

Or. de

Τροπολογία 50
Brice Hortefeux, Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να 
δοθεί έμφαση στις πληρωμές με στόχο 
την επίτευξη αποτελεσμάτων, και όχι στον 
έλεγχο των εισροών· πιστεύει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των 
κανόνων και διαδικασιών που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
νομιμότητας και κανονικότητας των 
δαπανών της ΕΕ, αφενός, και του 
εντονότερου προσανατολισμού της 
πολιτικής για την συνοχή στις επιδόσεις 

4. υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να 
προωθηθεί μια αποτελεσματικότερη και 
βασιζόμενη σε αποτελέσματα πολιτική 
συνοχής τηρώντας τις ισχύουσες 
διατάξεις σχετικά με την εφαρμογή, τον 
έλεγχο και την καταβολή των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων · πιστεύει ότι η 
καθιέρωση της αρχής σύμφωνα με την 
οποία η επιστροφή ποσών εκ μέρους των 
εθνικών αρχών θα εξαρτάται από την 
πληρωμή της συνεισφοράς των 
δικαιούχων κινδυνεύει να παραλύσει την 
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και την οικονομική απόδοση, αφετέρου· απορρόφηση των πόρων και για το λόγο 
αυτό δεν κρίνεται σκόπιμη· υποστηρίζει, 
ωστόσο, να εξαρτάται η χρηματοδότηση 
της ΕΕ από την επίτευξη αποτελεσμάτων 
που θα μπορούσαν να αξιολογούνται 
βάσει σαφών και κατάλληλων δεικτών·

Or. fr

Τροπολογία 51
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να 
δοθεί έμφαση στις πληρωμές με στόχο την 
επίτευξη αποτελεσμάτων, και όχι στον 
έλεγχο των εισροών· πιστεύει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των 
κανόνων και διαδικασιών που απαιτούνται 
για τη διασφάλιση της νομιμότητας και 
κανονικότητας των δαπανών της ΕΕ, 
αφενός, και του εντονότερου 
προσανατολισμού της πολιτικής για την 
συνοχή στις επιδόσεις και την οικονομική 
απόδοση, αφετέρου·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι, με την 
επιφύλαξη της σπουδαιότητας που πρέπει
πάντοτε να δίδεται στον έλεγχο των 
εισροών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στα στοιχεία που αφορούν την επίτευξη 
αποτελεσμάτων· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο 
αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 
ισορροπία μεταξύ των κανόνων και 
διαδικασιών που απαιτούνται για τη 
διασφάλιση της νομιμότητας και 
κανονικότητας των δαπανών της ΕΕ, 
αφενός, και του εντονότερου 
προσανατολισμού της πολιτικής για την 
συνοχή στις επιδόσεις και την οικονομική 
απόδοση, αφετέρου·

Or. es

Τροπολογία 52
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να 4. υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να 
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δοθεί έμφαση στις πληρωμές με στόχο την 
επίτευξη αποτελεσμάτων, και όχι στον 
έλεγχο των εισροών· πιστεύει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των 
κανόνων και διαδικασιών που απαιτούνται 
για τη διασφάλιση της νομιμότητας και 
κανονικότητας των δαπανών της ΕΕ, 
αφενός, και του εντονότερου 
προσανατολισμού της πολιτικής για την 
συνοχή στις επιδόσεις και την οικονομική 
απόδοση, αφετέρου·

δοθεί έμφαση στις πληρωμές με στόχο την 
επίτευξη αποτελεσμάτων και την επίτευξη 
στόχων και όχι στον έλεγχο των εισροών·
πιστεύει ότι, στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ισορροπία 
μεταξύ των κανόνων και διαδικασιών που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
νομιμότητας και κανονικότητας των 
δαπανών της ΕΕ, αφενός, και του 
εντονότερου προσανατολισμού της 
πολιτικής για την συνοχή στις επιδόσεις 
και την οικονομική απόδοση, αφετέρου·

Or. cs

Τροπολογία 53
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να 
δοθεί έμφαση στις πληρωμές με στόχο την 
επίτευξη αποτελεσμάτων, και όχι στον 
έλεγχο των εισροών· πιστεύει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των 
κανόνων και διαδικασιών που απαιτούνται 
για τη διασφάλιση της νομιμότητας και 
κανονικότητας των δαπανών της ΕΕ, 
αφενός, και του εντονότερου 
προσανατολισμού της πολιτικής για την 
συνοχή στις επιδόσεις και την οικονομική 
απόδοση, αφετέρου·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να 
δοθεί έμφαση στις πληρωμές με στόχο την 
επίτευξη αποτελεσμάτων, και όχι στον 
έλεγχο των εισροών· πιστεύει ότι, στο 
πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των 
κανόνων και διαδικασιών που απαιτούνται 
για τη διασφάλιση της νομιμότητας και 
κανονικότητας των δαπανών της ΕΕ, 
αφενός, και του εντονότερου 
προσανατολισμού της πολιτικής για την 
συνοχή στις επιδόσεις και την οικονομική 
απόδοση, αφετέρου· προτρέπει την 
Επιτροπή να διπλασιάσει τις προσπάθειες 
για τον καθορισμό των όρων καταβολής 
των πληρωμών για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού με τέτοιο τρόπο ώστε 
να προσανατολίζονται σε εύλογο χρόνο 
στα αποτελέσματα και στην κατάρτιση 
των εμπειρογνωμόνων για τα εθνικά 
συστήματα·

Or. ro
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Τροπολογία 54
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι θα πρέπει να προσδοθεί 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα στις
περιπτώσεις απάτης και όχι στις 
παρατυπίες, και στην πιο διαφοροποιημένη 
διαχείριση των παρατυπιών, έτσι ώστε να 
επιδεικνύεται ευελιξία αναλόγως της 
σοβαρότητας της εντοπιζόμενης 
παρατυπίας.

5. πιστεύει ότι θα πρέπει να προσδοθεί 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα στην επιβολή 
κυρώσεων σε περιπτώσεις απάτης και όχι 
τυπικές παρατυπίες· ζητεί μια πιο ευέλικτη 
και διαφοροποιημένη αναλόγως της 
σοβαρότητας της εντοπιζόμενης 
παρατυπίας·

Or. fr

Τροπολογία 55
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι θα πρέπει να προσδοθεί 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα στις 
περιπτώσεις απάτης και όχι στις 
παρατυπίες, και στην πιο 
διαφοροποιημένη διαχείριση των 
παρατυπιών, έτσι ώστε να επιδεικνύεται
ευελιξία αναλόγως της σοβαρότητας της 
εντοπιζόμενης παρατυπίας.

5. πιστεύει ότι η διόρθωση των τυπικών 
παρατυπιών, που είναι πάντοτε 
απαραίτητη, δεν πρέπει να αποσπά την 
προσοχή από το γεγονός ότι είναι 
ουσιώδες να προσδοθεί καθοριστική 
σπουδαιότητα στις περιπτώσεις απάτης και 
ότι η διαχείριση των παρατυπιών πρέπει 
να επιτρέπει κάποια ευελιξία αναλόγως 
της σοβαρότητας της εντοπιζόμενης 
παρατυπίας·

Or. es

Τροπολογία 56
Oldřich Vlasák
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
αναλογικότητα μεταξύ του ύψους της 
στήριξης και των απαιτήσεων ελέγχου, και 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο 
συντονισμός της δραστηριότητας 
λογιστικού ελέγχου και να τηρείται η αρχή 
του ενιαίου ελέγχου στην προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού·

6. τονίζει ότι είναι σκόπιμο να επιτευχθεί 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ του ύψους της 
στήριξης και των απαιτήσεων ελέγχου, και 
ότι πρέπει να βελτιωθεί ο συντονισμός της 
δραστηριότητας λογιστικού ελέγχου και να 
τηρείται η αρχή του ενιαίου ελέγχου στην 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού·
πιστεύει ότι η διαδικασία ελέγχου στο 
πλαίσιο του ενιαίου ελέγχου πρέπει να 
συμβάλει στην απλούστευση του 
μηχανισμού ελέγχου στο σύνολό του 

Or. cs

Τροπολογία 57
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
αναλογικότητα μεταξύ του ύψους της 
στήριξης και των απαιτήσεων ελέγχου, 
και τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο 
συντονισμός της δραστηριότητας 
λογιστικού ελέγχου και να τηρείται η 
αρχή του ενιαίου ελέγχου στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·

6. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας 
σε διαδικασίες ελέγχου ανάλογα με την 
κλίμακα του σχεδίου· ζητεί την 
απλούστευση των συνθηκών 
αξιολόγησης, επιλεξιμότητας και ελέγχου 
για σχέδια μικρής κλίμακας και χαμηλού 
κινδύνου 

Or. fr

Τροπολογία 58
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
αναλογικότητα μεταξύ του ύψους της 
στήριξης και των απαιτήσεων ελέγχου, 
και τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο 
συντονισμός της δραστηριότητας 
λογιστικού ελέγχου και να τηρείται η αρχή 
του ενιαίου ελέγχου στην προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού·

6. τονίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να δίδεται 
μεγαλύτερη προσοχή στην αρχή της 
αναλογικότητας προβλέποντας την 
απλούστευση των απαιτήσεων για τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
και τον έλεγχο κατά την εφαρμογή των 
σχεδίων και προγραμμάτων μικρής 
κλίμακας· τονίζει, ωστόσο, ότι οι 
απλουστευμένοι κανόνες δεν πρέπει κατά 
κανένα τρόπο να θίγουν τη διαφάνεια και 
την υπευθυνότητα· ζητεί να ενισχυθεί ο 
συντονισμός της δραστηριότητας 
λογιστικού ελέγχου και να εφαρμοσθεί 
δεόντως η αρχή του ενιαίου ελέγχου στην 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού·

Or. lt

Τροπολογία 59
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
αναλογικότητα μεταξύ του ύψους της
στήριξης και των απαιτήσεων ελέγχου, και 
τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο 
συντονισμός της δραστηριότητας 
λογιστικού ελέγχου και να τηρείται η αρχή 
του ενιαίου ελέγχου στην προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού·

6. τονίζει ότι  θα ήταν σκόπιμο να δίδεται 
μεγαλύτερη προσοχή στην αρχή της 
αναλογικότητας προβλέποντας την 
απλούστευση των απαιτήσεων για τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
και τον έλεγχο κατά την εφαρμογή των 
σχεδίων και προγραμμάτων μικρής 
κλίμακας· τονίζει, ωστόσο, ότι οι 
απλουστευμένοι κανόνες δεν πρέπει κατά 
κανένα τρόπο να θίγουν τη διαφάνεια και 
την υπευθυνότητα· ζητεί να ενισχυθεί ο 
συντονισμός της δραστηριότητας 
λογιστικού ελέγχου και να εφαρμοσθεί 
δεόντως η αρχή του ενιαίου ελέγχου στην 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού·

Or. lt



PE467.037v01-00 32/53 AM\869599EL.doc

EL

Τροπολογία 60
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. υπογραμμίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί 
ο συντονισμός των δραστηριοτήτων 
ελέγχου και ζητεί, προς το σκοπό αυτό, να 
καταργηθούν οι περιττοί έλεγχοι σε κράτη 
μέλη που διαθέτουν επαρκές σύστημα 
διαχείρισης των πόρων· πιστεύει ότι η 
αρχή του ενιαίου ελέγχου πρέπει να 
εφαρμοσθεί στην προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού και ότι, όπως ακριβώς 
συμβαίνει με την αρχή του "συμβολαίου 
εμπιστοσύνης" θα πρέπει να εφαρμόζεται 
το συχνότερο δυνατόν 

Or. fr

Τροπολογία 61
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την πρωταρχική σπουδαιότητα 
της έγκαιρης έγκρισης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και σαφών και 
τελικών διατάξεων και κατευθυντηρίων 
γραμμών για τα κράτη μέλη προκειμένου 
να αποφεύγονται οι αρχικές δυσκολίες 
κατά την έναρξη της προσεχούς περιόδου 
προγραμματισμού·

7. τονίζει την πρωταρχική σπουδαιότητα 
της έγκαιρης έγκρισης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και σαφών και 
τελικών διατάξεων και κατευθυντηρίων 
γραμμών για τα κράτη μέλη προκειμένου 
να αποφεύγονται οι αρχικές δυσκολίες 
κατά την έναρξη της προσεχούς περιόδου 
προγραμματισμού· υπογραμμίζει ότι η 
διάρκεια του πολυετούς χρηματοδοτικού 
πλαισίου συνιστά καίριο ζήτημα για την 
πολιτική συνοχής και για την ικανότητα
απορρόφησης εφόσον ένα υπερβολικά 
σύντομο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 



AM\869599EL.doc 33/53 PE467.037v01-00

EL

δημιουργεί εμπόδια στα σχέδια τα οποία 
αποτελούν ταυτόχρονα σχέδια 
μεγαλύτερης διάρκειας και τα 
σημαντικότερα από αναπτυξιακή άποψη 

Or. en

Τροπολογία 62
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την πρωταρχική σπουδαιότητα 
της έγκαιρης έγκρισης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και σαφών και 
τελικών διατάξεων και κατευθυντηρίων 
γραμμών για τα κράτη μέλη προκειμένου 
να αποφεύγονται οι αρχικές δυσκολίες 
κατά την έναρξη της προσεχούς περιόδου 
προγραμματισμού·

7. τονίζει την πρωταρχική σπουδαιότητα 
της έγκαιρης έγκρισης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και σαφών και 
τελικών διατάξεων και κατευθυντηρίων 
γραμμών για τα κράτη μέλη προκειμένου 
να αποφεύγονται οι αρχικές δυσκολίες 
κατά την έναρξη της προσεχούς περιόδου 
προγραμματισμού, και κρίνει απαραίτητο 
να παρέχει η Επιτροπή τεχνική στήριξη 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα είναι 
επίσης κατανοητές σε επίπεδο κρατών 
μελών·

Or. ro

Τροπολογία 63
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την πρωταρχική σπουδαιότητα 
της έγκαιρης έγκρισης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και σαφών και
τελικών διατάξεων και κατευθυντηρίων 
γραμμών για τα κράτη μέλη προκειμένου 
να αποφεύγονται οι αρχικές δυσκολίες 

7. τονίζει την πρωταρχική σπουδαιότητα 
της έγκαιρης έγκρισης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου και σαφών και 
τελικών διατάξεων και κατευθυντηρίων 
γραμμών για τα κράτη μέλη προκειμένου 
να αποφεύγονται οι αρχικές δυσκολίες και 
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κατά την έναρξη της προσεχούς περιόδου 
προγραμματισμού·

καθυστερήσεις που σχετίζονται με την 
εκπόνηση εθνικών διατάξεων και την 
εφαρμογή των εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων προϋποθέσεων εφαρμογής 
εκ μέρους των κρατών μελών·κατά την 
έναρξη της προσεχούς περιόδου 
προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 64
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τα πλεονεκτήματα των 
συνεργιών μεταξύ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και 
ΕΓΤΠΕ· υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει 
να ενισχυθεί η ευελιξία κατά τη στήριξη 
παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ σε 
προγράμματα του ΕΤΠΑ, και ότι η 
εναρμόνιση των κανόνων και των 
διαδικασιών θα οδηγούσε σε 
απλουστευμένα συστήματα εκτέλεσης και 
θα ενθάρρυνε τη συμμετοχή δυνητικών 
δικαιούχων σε προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
δυνατότητες της πολλαπλής 
χρηματοδότησης που δεν έχουν ακόμη 
αξιοποιηθεί πλήρως·

8. τονίζει τα υπέρ και τα κατά της 
μεγαλύτερης συνέργειας και 
συμπληρωματικότητας μεταξύ όλων των 
ταμείων κοινής διαχείρισης (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, 
Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΠΕ , και ΕΑΤ), 
υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η ευελιξία μεταξύ των 
ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΚΤ προκειμένου να 
διευκολυνθεί η χρηματοδότηση των 
ενσωματωμένων σχεδίων λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαιτερότητα και τους 
στόχους κάθε ταμείου· τονίζει ότι η 
εναρμόνιση των κανόνων και των 
διαδικασιών θα οδηγούσε σε 
απλουστευμένα συστήματα εκτέλεσης και 
θα ενθάρρυνε τη συμμετοχή δυνητικών 
δικαιούχων σε προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
δυνατότητες της πολλαπλής 
χρηματοδότησης που δεν έχουν ακόμη 
αξιοποιηθεί πλήρως·

Or. fr
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Τροπολογία 65
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τα πλεονεκτήματα των 
συνεργιών μεταξύ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και 
ΕΓΤΠΕ· υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει 
να ενισχυθεί η ευελιξία κατά τη στήριξη 
παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ σε προγράμματα 
του ΕΤΠΑ, και ότι η εναρμόνιση των 
κανόνων και των διαδικασιών θα οδηγούσε 
σε απλουστευμένα συστήματα εκτέλεσης 
και θα ενθάρρυνε τη συμμετοχή δυνητικών 
δικαιούχων σε προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
δυνατότητες της πολλαπλής 
χρηματοδότησης που δεν έχουν ακόμη 
αξιοποιηθεί πλήρως·

8. τονίζει την ανάγκη για συνέργιες μεταξύ 
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΕΓΤΠΕ·; υποστηρίζει την 
άποψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η ευελιξία 
κατά τη στήριξη παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ 
σε προγράμματα του ΕΤΠΑ, και ότι η 
εναρμόνιση των κανόνων και των 
διαδικασιών θα οδηγούσε σε 
απλουστευμένα συστήματα εκτέλεσης και 
θα ενθάρρυνε τη συμμετοχή δυνητικών 
δικαιούχων σε προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
δυνατότητες της πολλαπλής 
χρηματοδότησης που δεν έχουν ακόμη 
αξιοποιηθεί πλήρως·

Or. en

Τροπολογία 66
Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει τα πλεονεκτήματα των 
συνεργιών μεταξύ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και 
ΕΓΤΠΕ· υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει 
να ενισχυθεί η ευελιξία κατά τη στήριξη 
παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ σε προγράμματα 
του ΕΤΠΑ, και ότι η εναρμόνιση των 
κανόνων και των διαδικασιών θα οδηγούσε 
σε απλουστευμένα συστήματα εκτέλεσης 
και θα ενθάρρυνε τη συμμετοχή δυνητικών 
δικαιούχων σε προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 

8. τονίζει τα πλεονεκτήματα των 
συνεργιών μεταξύ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και 
ΕΓΤΠΕ, αλλά και επίσης με το ΕΑΤ στην 
περίπτωση ορισμένων ευρωπαϊκών 
περιφερειών που συνορεύουν με χώρες 
ΑΚΕ,  υποστηρίζει την άποψη ότι πρέπει 
να ενισχυθεί η ευελιξία κατά τη στήριξη 
παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ σε προγράμματα 
του ΕΤΠΑ, και ότι η εναρμόνιση των 
κανόνων και των διαδικασιών θα οδηγούσε 
σε απλουστευμένα συστήματα εκτέλεσης 
και θα ενθάρρυνε τη συμμετοχή δυνητικών 
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δυνατότητες της πολλαπλής 
χρηματοδότησης που δεν έχουν ακόμη 
αξιοποιηθεί πλήρως·

δικαιούχων σε προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
δυνατότητες της πολλαπλής 
χρηματοδότησης που δεν έχουν ακόμη 
αξιοποιηθεί πλήρως·

Or. fr

Τροπολογία 67
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 a. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που 
μπορεί να έχουν ορισμένες 
μεταρρυθμίσεις σε ορισμένα κράτη μέλη 
για την αύξηση του δυναμικού 
απορρόφησης, και συνεπώς την ανάγκη 
να αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής 
και των ενδιαφερομένων κρατών μελών 
κατά τον καθορισμό της αναπτυξιακής 
και επενδυτικής σύμβασης εταιρικής 
σχέσης προκειμένου να έχει δεσμευτική 
ισχύ για τα κράτη μέλη· τονίζει 
ειδικότερα τη σπουδαιότητα της 
αποκέντρωσης και της ενδυνάμωσης των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών· 

Or. en

Τροπολογία 68
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 10. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
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περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν 
ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ·

σε πλαίσιο συντονισμού με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, να προωθήσουν την 
κατάρτιση προσωπικού υψηλής 
ποιότητας που θα διαχειρίζεται τους 
πόρους της ΕΕ

Or. fr

Τροπολογία 69
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν 
ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ·

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν , να καταρτίζουν επαρκώς 
διατηρούν ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ, και να 
αποφεύγουν κάθε μορφή αντικατάστασης 
του προσωπικού αποκλειστικά και μόνο 
για πολιτικούς λόγους 

Or. en

Τροπολογία 70
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν 
ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ·

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν, να καταρτίζουν και να 
διατηρούν ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ·

Or. fr
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Τροπολογία 71
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν 
ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ·

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν 
ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ· ζητεί να 
δίδεται μεγαλύτερη προσοχή στη 
διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις που 
έχουν πραγματοποιηθεί - που 
υλοποιούνται συχνότερα με ευρωπαϊκούς 
πόρους - ενόψει της ανάπτυξης της 
εμπειρογνωμοσύνης τους·

Or. ro

Τροπολογία 72
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν 
ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ·

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν 
ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ·
υπενθυμίζει τις δυνατότητες για την 
αξιοποίηση πόρων από το ΕΚΤ καθώς 
και της τεχνικής βοήθειας για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων που απαιτούνται 
για την εφαρμογή και παρακολούθηση 
των προγραμμάτων 

Or. de
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Τροπολογία 73
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν 
ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ·

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλλουν 
περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να 
προσελκύουν και να διατηρούν 
ειδικευμένο προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται τους πόρους της ΕΕ· τονίζει 
τη σπουδαιότητα σημείων ενιαίας 
εξυπηρέτησης που θα συνδράμουν τους 
εταίρους στο πρόγραμμα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 74
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10 a. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη 
βοήθεια που παρέχει στα κράτη μέλη τα 
ποσοστά απορρόφησης των οποίων, 
καθόσον υπολείπονται του μέσου όρου 
της ΕΕ, αποδεικνύονται ανεπαρκή από 
πλευράς ικανότητας απορρόφησης· 
πιστεύει ότι μια τέτοιου είδους 
ενισχυμένη βοήθεια και στενή συνεργασία 
θα πρέπει να συνεχιστεί τουλάχιστον έως 
ότου οι εν λόγω χώρες επιτύχουν επαρκές 
επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης για να 
επιτυγχάνουν αποτελέσματα χωρίς ειδική 
εξωτερική βοήθεια·

Or. en
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Τροπολογία 75
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
φόρα ή δίκτυα ανταλλαγής μεταξύ των 
δομών εφαρμογής που διαθέτουν με στόχο 
την εξέταση εμπειριών και δυσχερειών και 
την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών· 
καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να βοηθούν 
τους δικαιούχους να ανταποκρίνονται σε 
πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις ελέγχου 
με την παροχή υποστήριξης·

11. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
φόρα ή δίκτυα ανταλλαγής μεταξύ των 
δομών εφαρμογής που διαθέτουν με στόχο 
την εξέταση εμπειριών και δυσχερειών και 
την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών· 
καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να βοηθούν 
τους δικαιούχους να ανταποκρίνονται σε 
πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις ελέγχου 
με την παροχή υποστήριξης· προτείνει να 
χρησιμοποιείται μια αναλογία των ποσών 
που διατίθενται για τεχνική βοήθεια 
επιχειρησιακών προγραμμάτων για 
τέτοιου είδους δράσεις 

Or. ro

Τροπολογία 76
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
φόρα ή δίκτυα ανταλλαγής μεταξύ των 
δομών εφαρμογής που διαθέτουν με στόχο 
την εξέταση εμπειριών και δυσχερειών και 
την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών· 
καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να βοηθούν 
τους δικαιούχους να ανταποκρίνονται σε 
πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις ελέγχου 
με την παροχή υποστήριξης·

11. καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν 
φόρα ή δίκτυα ανταλλαγής μεταξύ των 
δομών εφαρμογής που διαθέτουν με στόχο 
την εξέταση εμπειριών και δυσχερειών και 
την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών· 
καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να βοηθούν 
τους δικαιούχους να ανταποκρίνονται σε 
πλέον απαιτητικές προϋποθέσεις ελέγχου 
με την παροχή υποστήριξης, ιδίως 
προσφεύγοντας σε πιστώσεις τεχνικής 
βοήθειας για την κατάρτιση και στήριξη 
των οικονομικών και κοινωνικών 
εταίρων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
να επωφεληθούν από τους πόρους 
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αυτούς·

Or. fr

Τροπολογία 77
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. επισημαίνει τη σπουδαιότητα των 
προγραμμάτων διαπεριφερειακής 
συνεργασίας και των προγραμμάτων, 
όπως το INTERACT και το URBACT, για 
τον εντοπισμό και τη διάδοση καλών 
πρακτικών και για την κατάρτιση των 
πολιτικών και διοικητικών φορέων για τη 
βέλτιστη χρήση των πόρων· ζητεί την 
επιλεξιμότητα δράσεων που αποβλέπουν 
στην προώθηση της χωροταξίας και 
αποτελεσματικής κατανάλωσης των
πόρων για πιστώσεις που χορηγούνται 
στο πλαίσιο της "διαπεριφερειακής 
συνεργασίας" του Στόχου Εδαφικής 
Συνεργασίας 

Or. fr

Τροπολογία 78
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12 a. προτείνει την καθιέρωση 
πλατφόρμας που βασίζεται στο διαδίκτυο 
για δικαιούχους και τοπικούς και 
περιφερειακούς ενδιαφερομένους και 
κυβερνητικά θεσμικά όργανα για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την 
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κοινοποίηση εμποδίων και προβλημάτων 
και τις πιθανές λύσεις τους 

Or. en

Τροπολογία 79
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης εναρμονισμένων 
συστημάτων πληροφοριών και 
επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των κρατών 
μελών·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα 
μέσα για τη θέση σε εφαρμογή 
εναρμονισμένων συστημάτων 
πληροφοριών και επικοινωνιών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ 
των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου 
των κρατών μελών·

Or. cs

Τροπολογία 80
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης εναρμονισμένων 
συστημάτων πληροφοριών και 
επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των κρατών 
μελών·

13. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης εναρμονισμένων 
συστημάτων πληροφοριών και 
επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορές μεταξύ των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών
ζητεί, προς το σκοπό αυτό, την εφαρμογή 
ενιαίου λογισμικού για την 
παρακολούθηση του τρόπου 
χρησιμοποίησης των πόρων στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων εδαφικής 
συνεργασίας·
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Or. fr

Τροπολογία 81
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 
τουλάχιστον ετήσια έκθεση που θα 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την 
απορρόφηση πόρων των περιφερειακών 
και διαρθρωτικών ταμείων για κάθε 
περιοχή παρέχοντας τη δυνατότητα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
παρακολουθεί την εφαρμογή της 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 82
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει τα 
συστήματα πληροφορικής και 
επικοινωνίας για την ανάπτυξη 
περιοδικού συστήματος έγκαιρης 
προειδοποίησης για την απορρόφηση των 
πόρων και να υποβάλει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο·

Or. en
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Τροπολογία 83
Juozas Imbrasas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται 
ενεργά με την ΕΤΕπ,  ιδίως κατά την 
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
της απόδοσης της πολιτικής για τη 
συνοχή και την ενίσχυση του αντίκτυπου 
των διαρθρωτικών ταμείων 
εξασφαλίζοντας βοήθεια για τη στήριξη 
της χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

Or. lt

Τροπολογία 84
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. καλεί την Επιτροπή να συνεργάζεται 
ενεργά με την ΕΤΕπ,  ιδίως κατά την 
ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, και την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας και 
της απόδοσης της πολιτικής για τη 
συνοχή και την ενίσχυση του αντίκτυπου 
των διαρθρωτικών ταμείων 
εξασφαλίζοντας βοήθεια για τη στήριξη 
της χρηματοδότησης των ΜΜΕ·

Or. lt

Τροπολογία 85
Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η καθιέρωση 
"εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα" συνιστά συχνά βραδύπνοη και 
επαχθή διαδικασία αλλά, παρόλα αυτά, 
πιστεύει ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις
που έχουν προετοιμασθεί αρκετά εγκαίρως 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση 
της ικανότητας απορρόφησης και στην 
επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη 
συγχρηματοδότηση·

14. πιστεύει ότι οι "οι εταιρικές σχέσεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα" σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που 
έχουν προετοιμασθεί αρκετά εγκαίρως και 
σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020 θα
συμβάλουν στην αύξηση της ικανότητας 
απορρόφησης και στην επίλυση 
προβλημάτων που αφορούν τη 
συγχρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 86
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η καθιέρωση 
"εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα" συνιστά συχνά βραδύπνοη και 
επαχθή διαδικασία αλλά, παρόλα αυτά, 
πιστεύει ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις 
που έχουν προετοιμασθεί αρκετά εγκαίρως 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση 
της ικανότητας απορρόφησης και στην 
επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη 
συγχρηματοδότηση·

14. επισημαίνει ότι η καθιέρωση 
"εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα" συνιστά συχνά βραδύπνοη και 
επαχθή διαδικασία αλλά, παρόλα αυτά, 
πιστεύει ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις 
που έχουν προετοιμασθεί αρκετά εγκαίρως 
θα μπορούσαν, λόγω της μεγαλύτερης 
ευελιξίας τους, να συμβάλουν στην 
αύξηση της ικανότητας απορρόφησης και 
στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν 
τη συγχρηματοδότηση·

Or. es

Τροπολογία 87
Petru Constantin Luhan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η καθιέρωση 
"εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα" συνιστά συχνά βραδύπνοη και 
επαχθή διαδικασία αλλά, παρόλα αυτά, 
πιστεύει ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις 
που έχουν προετοιμασθεί αρκετά εγκαίρως 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση 
της ικανότητας απορρόφησης και στην 
επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη 
συγχρηματοδότηση·

14. επισημαίνει ότι η καθιέρωση 
"εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα" συνιστά συχνά βραδύπνοη και 
επαχθή διαδικασία αλλά, παρόλα αυτά, 
πιστεύει ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις 
που έχουν προετοιμασθεί αρκετά εγκαίρως 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση 
της ικανότητας απορρόφησης και στην 
επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη 
συγχρηματοδότηση· συνιστά στα κράτη 
μέλη να αποσαφηνίσουν και να 
απλουστεύσουν την εθνική νομοθεσία 
τους έτσι ώστε να επιτρέπουν τέτοιου 
είδους εταιρικές σχέσεις·

Or. ro

Τροπολογία 88
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η καθιέρωση 
"εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα" συνιστά συχνά βραδύπνοη και 
επαχθή διαδικασία αλλά, παρόλα αυτά, 
πιστεύει ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις 
που έχουν προετοιμασθεί αρκετά εγκαίρως 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση 
της ικανότητας απορρόφησης και στην 
επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη 
συγχρηματοδότηση·

14. επισημαίνει ότι η καθιέρωση 
"εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα" συνιστά συχνά βραδύπνοη και 
επαχθή διαδικασία αλλά, παρόλα αυτά, 
πιστεύει ότι οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις 
που έχουν προετοιμασθεί αρκετά εγκαίρως 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αύξηση 
της ικανότητας απορρόφησης και στην 
επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη 
συγχρηματοδότηση· τονίζει ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται ο δημοκρατικός έλεγχος 
εταιρικών σχέσεων δημοσίου - ιδιωτικού 
τομέα·

Or. de
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Τροπολογία 89
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 a. καλεί την Επιτροπή να επιβεβαιώσει 
την ύπαρξη και να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα των νομοθετικών 
βάσεων που απαιτούνται για την 
υλοποίηση των σχεδίων εταιρικών 
σχέσεων δημόσιου - ιδιωτικού τομέα και, 
εφόσον ενδείκνυται, να προτείνει στα 
κράτη μέλη, που δεν έχουν ακόμη 
θεσπίσει τέτοιου είδους νομοθετικά 
μέτρα, να καταρτίσουν και να θεσπίσουν 
το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να 
επιτραπεί η κινητοποίηση πιστώσεων από 
τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής για σχέδια εταιρικών σχέσεων 
δημόσιου - ιδιωτικού τομέα κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού, 
διαδικασίες για την αποτελεσματική 
εφαρμογή των σχεδίων αυτών σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. cs

Τροπολογία 90
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 α. υπογραμμίζει ότι οι περισσότερες 
ΜΜΕ, και ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις 
και οι μικροεπιχειρήσεις, δεν μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες που 
παρέχουν τα διαρθρωτικά ταμεία λόγω 
των σημερινών διοικητικών και 
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χρηματοπιστωτικών περιορισμών, και ότι 
χρειάζονται στήριξη και συμβουλές από 
τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους σε 
εδαφικό και εθνικό επίπεδο· πιστεύει ότι 
η απλούστευση των κανόνων και των 
διαδικασιών αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση που θα επιτρέπει την 
πρόσβασή τους στα διαρθρωτικά ταμεία· 
ζητεί να εφαρμόζονται σε κάθε επίπεδο 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων η "Small 
Business Act " και οι αρχές της 
"Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις", "μόνο μια φορά", καθώς 
και η αρχή της αναλογικότητας για τον 
καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων 
και το σχεδιασμό των διαδικασιών 
διαχείρισης, λογιστικού και απλού 
ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί η 
καλή απορρόφηση των πόρων 

Or. fr

Τροπολογία 91
Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν 
πλήρως τους πολίτες και τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές σχετικά με δυνατότητες 
χρηματοδότησης, την επιλεξιμότητα της 
συγχρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, τους 
κανόνες χρηματοδότησης, τις διατάξεις 
επιστροφής των δαπανών καθώς και για 
δυνατότητες πρόσβασης σε διαδικασίες 
υποβολής προσφορών·

15. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των 
εταίρων για την ικανότητα απορρόφησης 
των ενισχύσεων· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενημερώνουν πλήρως τους πολίτες , τις 
ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές σχετικά με δυνατότητες 
χρηματοδότησης, την επιλεξιμότητα της 
συγχρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, τους 
κανόνες χρηματοδότησης, τις διατάξεις 
επιστροφής των δαπανών καθώς και για 
δυνατότητες πρόσβασης σε διαδικασίες 
υποβολής προσφορών και να ενισχύσουν 
τη δέσμευσή τους για την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης 
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Or. de

Τροπολογία 92
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, 
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν 
πλήρως τους πολίτες και τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές σχετικά με δυνατότητες 
χρηματοδότησης, την επιλεξιμότητα της 
συγχρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, τους 
κανόνες χρηματοδότησης, τις διατάξεις 
επιστροφής των δαπανών καθώς και για 
δυνατότητες πρόσβασης σε διαδικασίες 
υποβολής προσφορών·

15καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν 
πλήρως και να στηρίζουν τους πολίτες , 
τους εκπροσώπους της κοινωνίας των 
πολιτών, και τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές σχετικά με δυνατότητες 
χρηματοδότησης, την επιλεξιμότητα της 
συγχρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, τους 
κανόνες χρηματοδότησης, τις διατάξεις 
επιστροφής των δαπανών καθώς και για 
δυνατότητες πρόσβασης σε διαδικασίες 
υποβολής προσφορών·

Or. fr

Τροπολογία 93
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. τονίζει το θετικό αντίκτυπο της 
χρησιμοποίησης χρηματοπιστωτικών 
μέσων που παρέχει η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, όπως είναι το 
Jessica, με μεγαλύτερη περίοδο 
χρηματοδότησης (N+2, N+3) 

Or. en
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Τροπολογία 94
Peter Simon, Kerstin Westphal, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επαναλαμβάνει ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής 
σχέσης συνιστούν καίρια στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και για τη δυνατότητα 
υψηλής απορρόφησης· συνιστά στα κράτη 
μέλη να ενισχύουν διαρκώς την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και της διαφάνειας, κατά 
την εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των χαμηλότερων εθνικών 
επιπέδων διακυβέρνησης από το αρχικό 
στάδιο κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις, τόσο στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων όσο και 
κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων·

16. επαναλαμβάνει ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής 
σχέσης συνιστούν καίρια στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και για τη δυνατότητα 
υψηλής απορρόφησης· καλεί τα κράτη 
μέλη να ενισχύουν την αρχή της εταιρικής 
σχέσης και της διαφάνειας, κατά την 
κατάρτιση και την εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και να 
εξασφαλίζουν για το λόγο αυτό 
δεσμευτικά, συνεκτικά και σε μόνιμη 
βάση τη συμμετοχή των περιφερειακών 
και τοπικών εθνικών επιπέδων 
διακυβέρνησης από την αρχή σε όλα τα 
στάδια της κατάρτισης και εφαρμογής 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Or. de

Τροπολογία 95
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, 
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επαναλαμβάνει ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής 
σχέσης συνιστούν καίρια στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και για τη δυνατότητα 
υψηλής απορρόφησης· συνιστά στα κράτη 
μέλη να ενισχύουν διαρκώς την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και της διαφάνειας, κατά 
την εφαρμογή των επιχειρησιακών 

16. επαναλαμβάνει ότι η αρχή της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η αρχή 
της εταιρικής σχέσης συνιστούν καίρια 
στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και για τη 
δυνατότητα υψηλής απορρόφησης· 
συνιστά στα κράτη μέλη , τηρώντας την 
αρχή της επικουρικότητας και την αρχή 
της θεσμικής αυτονομίας των κρατών 
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προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των χαμηλότερων εθνικών 
επιπέδων διακυβέρνησης από το αρχικό 
στάδιο κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις, τόσο στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων όσο και 
κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων·

μελών, να ενισχύουν διαρκώς την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και της διαφάνειας, κατά 
την εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των οικονομικών και 
κοινωνικών φορέων και των αρχών 
χαμηλότερων εθνικών επιπέδων 
διακυβέρνησης από το αρχικό στάδιο κατά 
τον καθορισμό προτεραιοτήτων για 
επενδύσεις, τόσο στη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων όσο και κατά την εφαρμογή 
των προγραμμάτων, καθώς και κατά την 
αξιολόγησή τους·

Or. fr

Τροπολογία 96
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επαναλαμβάνει ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής 
σχέσης συνιστούν καίρια στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και για τη δυνατότητα 
υψηλής απορρόφησης· συνιστά στα κράτη 
μέλη να ενισχύουν διαρκώς την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και της διαφάνειας, κατά 
την εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των χαμηλότερων εθνικών 
επιπέδων διακυβέρνησης από το αρχικό 
στάδιο κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις, τόσο στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων όσο και 
κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων·

16. επαναλαμβάνει ότι οι μηχανισμοί της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η αρχή 
της εταιρικής σχέσης συνιστούν καίρια 
στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και για τη 
δυνατότητα υψηλής απορρόφησης· 
συνιστά στα κράτη μέλη να ενισχύουν 
διαρκώς την αρχή της εταιρικής σχέσης και 
της διαφάνειας, κατά την εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και να 
εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των 
χαμηλότερων εθνικών επιπέδων 
διακυβέρνησης από το αρχικό στάδιο , με 
αποφασιστικότητα και χωρίς 
αμφισβητήσεις ή οποιεσδήποτε 
επιφυλάξεις, μετά τον καθορισμό και το 
σχεδιασμό  προτεραιοτήτων για 
επενδύσεις, τόσο στη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων όσο και κατά την επακόλουθη 
εφαρμογή των προγραμμάτων·

Or. es
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Τροπολογία 97
Michael Theurer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επαναλαμβάνει ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής 
σχέσης συνιστούν καίρια στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και για τη δυνατότητα 
υψηλής απορρόφησης· συνιστά στα κράτη 
μέλη να ενισχύουν διαρκώς την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και της διαφάνειας, κατά 
την εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των χαμηλότερων εθνικών
επιπέδων διακυβέρνησης από το αρχικό 
στάδιο κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις, τόσο στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων όσο και 
κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων·

16. επαναλαμβάνει ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση και η αρχή της εταιρικής 
σχέσης συνιστούν καίρια στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και για τη δυνατότητα 
υψηλής απορρόφησης· συνιστά στα κράτη 
μέλη να ενισχύουν διαρκώς την αρχή της 
εταιρικής σχέσης και της διαφάνειας, κατά 
την εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και να εξασφαλίζουν τη 
συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης της 
κοινωνίας των πολιτών από το αρχικό 
στάδιο κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων για επενδύσεις, τόσο στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων όσο και 
κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 98
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
διεξοδικότερα σε ανοικτό διάλογο τα 
μέτρα που προβλέπονται για την 
επίσπευση της απορρόφησης των πόρων 
των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής· στο πλαίσιο αυτό 
μπορεί να κληθεί η Επιτροπή των 
Περιφερειών να παρέχει ετήσια 
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γνωμοδότηση σχετικά με την ικανότητα
απορρόφησης σε όλα τα κράτη μέλη.

Or. en


