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Τροπολογία 1
László Surján

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι μια ισχυρή και 
καλά χρηματοδοτούμενη δημοσιονομική 
πολιτική συνοχής αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να 
υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική
2020, ενόψει των μακροπρόθεσμων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων της, του 
αποκεντρωμένου διοικητικού συστήματος 
και της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων 
της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

1. υπογραμμίζει τον κρίσιμης σημασίας 
ρόλο της πολιτικής συνοχής ως βασικού
μέσου για την Ευρώπη 2020, εκφράζει την 
άποψη ότι μια ισχυρή και καλά 
χρηματοδοτούμενη δημοσιονομική 
πολιτική συνοχής αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να 
υλοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι του
2020, ενόψει των μακροπρόθεσμων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων της, της 
δημοσιονομικής διάστασης και του 
αποκεντρωμένου διοικητικού συστήματος·
υποστηρίζει, σύμφωνα με την έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με τις προκλήσεις 
πολιτικής, τη διατήρηση στο επόμενο 
ΠΔΠ του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου
χρηματοδότησης για την πολιτική αυτή 
με το επίπεδο του 2013·

Or. en

Τροπολογία 2
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι μια ισχυρή και 
καλά χρηματοδοτούμενη δημοσιονομική 
πολιτική συνοχής αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να 
υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική 2020, 
ενόψει των μακροπρόθεσμων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων της, του 

1. εκφράζει την άποψη ότι μια ισχυρή και 
καλά χρηματοδοτούμενη δημοσιονομική 
πολιτική συνοχής αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να 
υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική 2020, 
ενόψει των μακροπρόθεσμων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων της, του 
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αποκεντρωμένου διοικητικού συστήματος 
και της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων 
της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

αποκεντρωμένου διοικητικού συστήματος 
και της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων 
της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τονίζει 
εν προκειμένω τη σημασία της 
συμμετοχής των περιφερειών στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 3
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την άποψη ότι μια ισχυρή και 
καλά χρηματοδοτούμενη δημοσιονομική 
πολιτική συνοχής αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να 
υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική 2020, 
ενόψει των μακροπρόθεσμων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων της, του 
αποκεντρωμένου διοικητικού συστήματος 
και της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων 
της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

1. εκφράζει την άποψη ότι μια ισχυρή και 
καλά χρηματοδοτούμενη δημοσιονομική 
πολιτική συνοχής αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό και αποδοτικό μέσο για να 
υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική 2020
και να αποτραπούν μελλοντικές 
οικονομικές και χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις, ενόψει των μακροπρόθεσμων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων της, του 
αποκεντρωμένου διοικητικού συστήματος 
και της ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων 
της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. ro

Τροπολογία 4
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής 
βασίζεται στην ευρεία αποδοχή, τις
συνεπείς προσεγγίσεις και τη σταθερή 
χρηματοδότησή της·
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Τροπολογία 5
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επικροτεί την άποψη που εξέφρασε η 
Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά 
με την ετήσια επισκόπηση της 
ανάπτυξης1 ότι οι επιβλαβείς για το 
περιβάλλον επιδοτήσεις πρέπει να 
καταργηθούν·

__________________
1 COM(2011) 11 τελικό

Or. en

Τροπολογία 6
László Surján

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει, ότι η περιφερειακή 
πολιτική διαθέτει μια ενοποιημένη μέθοδο 
ενόψει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης
και ένα καλά επεξεργασμένο φορολογικό 
σύστημα για την κινητοποίηση των 
επενδύσεων επιτοπίως, που θα μπορούσαν
να υποστηρίξουν τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο 
τρόπο·

2. επισημαίνει ότι, λόγω της πολυεπίπεδης 
προσέγγισης της διακυβέρνησης, η 
περιφερειακή πολιτική διαθέτει μια 
ενοποιημένη μέθοδο για την ενσωμάτωση 
των τοπικών παραγόντων και κατά 
συνέπεια ένα καλά επεξεργασμένο 
φορολογικό σύστημα για την κινητοποίηση 
των επενδύσεων επιτοπίως· σημειώνει ότι 
αυτό θα μπορούσε να υποστηρίξει τον 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών με 
κατάλληλο τρόπο και την ανάπτυξη 
μεγαλύτερης συνέργειας μεταξύ του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και των
προϋπολογισμών των κρατών μελών·
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Τροπολογία 7
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει, ότι η περιφερειακή 
πολιτική διαθέτει μια ενοποιημένη μέθοδο 
ενόψει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
και ένα καλά επεξεργασμένο φορολογικό 
σύστημα για την κινητοποίηση των 
επενδύσεων επιτοπίως, που θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο 
τρόπο·

2. επισημαίνει, ότι η περιφερειακή 
πολιτική διαθέτει μια ενοποιημένη μέθοδο 
ενόψει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
και ένα καλά επεξεργασμένο φορολογικό 
σύστημα για την κινητοποίηση των 
επενδύσεων και την παροχή κινήτρων για
νέες πρωτοβουλίες επιτοπίως, που θα 
μπορούσαν να υποστηρίξουν τον 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών με 
κατάλληλο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 8
Peter Simon, Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει, ότι η περιφερειακή 
πολιτική διαθέτει μια ενοποιημένη μέθοδο 
ενόψει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
και ένα καλά επεξεργασμένο φορολογικό 
σύστημα για την κινητοποίηση των 
επενδύσεων επιτοπίως, που θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο 
τρόπο·

2. επισημαίνει, ότι η περιφερειακή 
πολιτική διαθέτει μια ενοποιημένη μέθοδο 
ενόψει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
και ένα καλά επεξεργασμένο φορολογικό 
σύστημα για την κινητοποίηση των 
επενδύσεων επιτοπίως, που θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο 
τρόπο· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να υποβάλει συγκεκριμένες συστάσεις 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
διαρθρωτικά Ταμεία για τον σκοπό αυτόν
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
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προγραμμάτων·

Or. de

Τροπολογία 9
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει, ότι η περιφερειακή 
πολιτική διαθέτει μια ενοποιημένη μέθοδο 
ενόψει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
και ένα καλά επεξεργασμένο φορολογικό 
σύστημα για την κινητοποίηση των 
επενδύσεων επιτοπίως, που θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο 
τρόπο

2. επισημαίνει, ότι η περιφερειακή 
πολιτική διαθέτει μια ενοποιημένη μέθοδο 
ενόψει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
και ένα καλά επεξεργασμένο φορολογικό 
σύστημα για την κινητοποίηση των 
επενδύσεων επιτοπίως, που θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν την 
αποτελεσματικότητα των οικονομικών 
πολιτικών με κατάλληλο τρόπο

Or. el

Τροπολογία 10
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει, ότι η περιφερειακή 
πολιτική διαθέτει μια ενοποιημένη μέθοδο 
ενόψει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
και ένα καλά επεξεργασμένο φορολογικό 
σύστημα για την κινητοποίηση των 
επενδύσεων επιτοπίως, που θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο 
τρόπο·

2. επισημαίνει, ότι η περιφερειακή 
πολιτική διαθέτει μια ενοποιημένη μέθοδο 
ενόψει μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
και ένα αξιόπιστο φορολογικό σύστημα 
για την κινητοποίηση των επενδύσεων 
επιτοπίως, που θα μπορούσαν να 
υποστηρίξουν τον συντονισμό των 
οικονομικών πολιτικών με κατάλληλο 
τρόπο·

Or. fr
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Τροπολογία 11
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 A (νέα)

Draft opinion Amendment

2α. θεωρεί ουσιαστικής σημασίας η 
πολιτική συνοχής να διαδραματίσει ρόλο 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
μείωσης των διαρθρωτικών 
ανισορροπιών και των εσωτερικών
ανταγωνιστικών ανισοτήτων, τονίζοντας 
τη σημασία της προσαρμογής των 
πολιτικών στις ειδικές συνθήκες των 
περιφερειών έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί 
το δυναμικό τους και να μετριασθούν τα
μειονεκτήματά τους·

Or. pt

Τροπολογία 12
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εθνικοί στόχοι δεν είναι επαρκώς 
φιλόδοξοι, ότι έχει δοθεί υπερβολικό 
βάρος σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει στους 
περισσότερους τομείς πολύ από το να έχει 
επιτύχει τους βασικούς στόχους της ΕΕ
που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο·

3. επισημαίνει ότι, στους περισσότερους 
τομείς, οι βασικοί εθνικοί στόχοι που 
συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο απέχουν πολύ από την 
επίτευξη  εκφράζει, ως εκ τούτου, τη
λύπη του για τις πολύ περιορισμένες
φιλοδοξίες των εθνικών στόχων, οι οποίοι
επικεντρώνονται υπερβολικά στην 
επίτευξη βραχυπρόθεσμων 
αποτελεσμάτων και, στο πλαίσιο αυτό, 
για τον ανεπαρκή ρόλο της ΕΕ στην 
προώθηση διαρθρωτικών στόχων που θα 
εγγυηθούν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη·
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Τροπολογία 13
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εθνικοί στόχοι δεν είναι επαρκώς 
φιλόδοξοι, ότι έχει δοθεί υπερβολικό
βάρος σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει στους 
περισσότερους τομείς πολύ από το να έχει 
επιτύχει τους βασικούς στόχους της ΕΕ 
που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο·

3. καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν πιο 
φιλόδοξους εθνικούς στόχους και να 
δώσουν λιγότερο βάρος στα
βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, δεδομένου 
ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει στους 
περισσότερους τομείς πολύ από το να έχει 
επιτύχει τους βασικούς στόχους της ΕΕ 
που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
διαφορετικές μεθόδους για τον 
καθορισμό των εθνικών στόχων και καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα 
κατάρτισης κατευθυντήριων γραμμών 
στον τομέα αυτόν·

Or. lt

Τροπολογία 14
László Surján

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εθνικοί στόχοι δεν είναι επαρκώς 
φιλόδοξοι, ότι έχει δοθεί υπερβολικό 
βάρος σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει στους 
περισσότερους τομείς πολύ από το να έχει 
επιτύχει τους βασικούς στόχους της ΕΕ 
που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εθνικοί στόχοι δεν είναι επαρκώς 
φιλόδοξοι, ότι έχει δοθεί υπερβολικό 
βάρος σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει στους 
περισσότερους τομείς πολύ από το να έχει 
επιτύχει τους βασικούς στόχους της ΕΕ 
που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο· ζητεί τη συμπερίληψη των 
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Συμβούλιο· προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής 
σε διαρθρωμένο και έγκαιρο διάλογο για 
τις ετήσιες κατευθυντήριες γραμμές του 
προϋπολογισμού, διεξοδικές εκ των 
προτέρων εκτιμήσεις των επιπτώσεων, 
καθώς και σχεδιασμό πολιτικής και 
διαμόρφωση έργων βάσει
αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 15
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εθνικοί στόχοι δεν είναι επαρκώς 
φιλόδοξοι, ότι έχει δοθεί υπερβολικό 
βάρος σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει στους 
περισσότερους τομείς πολύ από το να έχει 
επιτύχει τους βασικούς στόχους της ΕΕ 
που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εθνικοί στόχοι δεν είναι επαρκώς 
φιλόδοξοι, ότι έχει δοθεί υπερβολικό 
βάρος σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει στους 
περισσότερους τομείς πολύ από το να έχει 
επιτύχει τους βασικούς στόχους της ΕΕ 
που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο· επισημαίνει ότι απαιτούνται 
πρόσθετες προσπάθειες για την επίτευξη 
των στόχων στους τομείς της 
απασχόλησης, της έρευνας και 
ανάπτυξης, της ενεργειακής απόδοσης,
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 16
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εθνικοί στόχοι δεν είναι επαρκώς 
φιλόδοξοι, ότι έχει δοθεί υπερβολικό 
βάρος σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει στους 
περισσότερους τομείς πολύ από το να έχει 
επιτύχει τους βασικούς στόχους της ΕΕ 
που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
οι εθνικοί στόχοι δεν είναι επαρκώς 
φιλόδοξοι, ότι έχει δοθεί υπερβολικό 
βάρος σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 
και ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθεί 
να απέχει στους περισσότερους τομείς 
πολύ από το να έχει επιτύχει τους βασικούς 
στόχους της ΕΕ που έχουν εγκριθεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Or. el

Τροπολογία 17
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υποστηρίζει τη σημασία που έχει για 
πολλά κράτη μέλη η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους προκειμένου να 
διορθωθούν οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες·

Or. fr

Τροπολογία 18
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. Υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής στην κατάρτιση 
των εθνικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μεταξύ 
άλλων μέσω του καθορισμού στόχων και 
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δράσεων που ενισχύουν την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή

Or. el

Τροπολογία 19
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί ως εκ τούτου ότι αυτό αποτελεί 
επαρκή αιτιολόγηση για την ενίσχυση του 
δυναμικού και των φορέων των 
περιφερειών (και όχι απλώς των 
αντίστοιχων εθνικών), ιδιαίτερα όταν 
υλοποιείται ο προσανατολισμός της 
διαρθρωτικής πολιτικής·

4. θεωρεί ως εκ τούτου αναγκαίο η συνοχή 
να είναι επίσης προσανατολισμένη προς 
την ενίσχυση ιδιαίτερα του δυναμικού και 
των φορέων των περιφερειών (και όχι 
απλώς των αντίστοιχων εθνικών)· πιστεύει 
ότι η ενίσχυση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων σε συντονισμό με τις 
εθνικές δυνατότητες αναδεικνύει εκ νέου
την πολιτική συνοχής ως απαραίτητο 
στοιχείο για την επίτευξη των 
απαιτούμενων συνεργειών·

Or. es

Τροπολογία 20
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. Επισημαίνει τον ρόλο της πολιτικής 
συνοχής στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 
αναπτυξιακών στόχων αλλά και στην 
εξασφάλιση της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας· υποστηρίζει σε αυτό το 
πλαίσιο την πολυεπίπεδη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, καθώς και την 
πολυεπίπεδη ευθύνη για την 
δημοσιονομική πειθαρχία
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Or. el

Τροπολογία 21
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι, ενόψει των 
ιδιαιτεροτήτων και των διαφορετικών 
επιπέδων ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
περιφερειών, η ενισχυμένη εδαφική 
διάσταση της στρατηγικής, με την
απευθείας συμμετοχή των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των συναφών προγραμμάτων, θα 
ενισχύσει το αίσθημα της 
συνειδητοποίησης των στόχων της σε όλα 
τα επίπεδα και θα διασφαλίσει την 
καλύτερη γνώση των αντίστοιχων στόχων 
και αποτελεσμάτων στις άμεσα 
ενδιαφερόμενες περιοχές·

5. επισημαίνει ότι η στρατηγική 2020 
πρέπει να έχει ενισχυμένη εδαφική 
διάσταση· θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι,
ενόψει των ιδιαιτεροτήτων και των 
διαφορετικών επιπέδων ανάπτυξης των 
ευρωπαϊκών περιφερειών, η απευθείας 
συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των συναφών προγραμμάτων, θα 
ενισχύσει το αίσθημα της 
συνειδητοποίησης των στόχων της σε όλα 
τα επίπεδα και θα διασφαλίσει την 
καλύτερη γνώση των αντίστοιχων στόχων 
και αποτελεσμάτων στις άμεσα 
ενδιαφερόμενες περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 22
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει ότι, ενόψει των 
ιδιαιτεροτήτων και των διαφορετικών 
επιπέδων ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
περιφερειών, η ενισχυμένη εδαφική 
διάσταση της στρατηγικής, με την 
απευθείας συμμετοχή των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών στον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση των συναφών προγραμμάτων, θα 
ενισχύσει το αίσθημα της 

5. επισημαίνει ότι, ενόψει των 
ιδιαιτεροτήτων και των διαφορετικών 
επιπέδων ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
περιφερειών, η ενισχυμένη εδαφική 
διάσταση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
με την απευθείας συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στον 
σχεδιασμό και την εκτέλεση των συναφών 
προγραμμάτων, θα ενισχύσει το αίσθημα 
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συνειδητοποίησης των στόχων της σε όλα 
τα επίπεδα και θα διασφαλίσει την 
καλύτερη γνώση των αντίστοιχων στόχων
και αποτελεσμάτων στις άμεσα 
ενδιαφερόμενες περιοχές

της συνειδητοποίησης των στόχων της σε 
όλα τα επίπεδα και θα διασφαλίσει την 
καλύτερη συμβολή της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην 
αποτελεσματικότητα των εθνικών 
πολιτικών

Or. el

Τροπολογία 23
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να εμπλέξουν 
περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και την κοινωνία 
των πολιτών κατά τη διαμόρφωση των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
να τους διαβουλεύονται σε τακτική βάση.

6. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειές 
τους να εμπλέξουν περισσότερο τα εθνικά 
και περιφερειακά κοινοβούλια, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες αρχές 
καθώς και την κοινωνία των πολιτών κατά 
τη διαμόρφωση των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρύθμισης και να τους 
διαβουλεύονται σε τακτική βάση·
υπογραμμίζει εν προκειμένω την έγκαιρη 
δέσμευση της Επιτροπής των 
Περιφερειών ως πλατφόρμας για τον
συντονισμό μεταξύ των περιφερειών
προκειμένου να τις ωθήσει να υποβάλουν
έκθεση σχετικά με την τρέχουσα 
κατάσταση της περιφερειακής και 
τοπικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό
εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 24
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να εμπλέξουν 
περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και την κοινωνία 
των πολιτών κατά τη διαμόρφωση των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
να τους διαβουλεύονται σε τακτική βάση.

6. καλεί τα κράτη μέλη να εμπλέξουν 
περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και την κοινωνία 
των πολιτών κατά τη διαμόρφωση των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, να 
τους διαβουλεύονται σε τακτική βάση και 
να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές 
επιπτώσεις των αλλαγών που 
δρομολογούνται επί του παρόντος·

Or. en

Τροπολογία 25
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. καλεί τα κράτη μέλη να εμπλέξουν 
περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και την κοινωνία 
των πολιτών κατά τη διαμόρφωση των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης και 
να τους διαβουλεύονται σε τακτική βάση

6. καλεί τα κράτη μέλη να εμπλέξουν 
περισσότερο τα εθνικά κοινοβούλια, τους 
κοινωνικούς εταίρους, τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και την κοινωνία 
των πολιτών κατά τη διαμόρφωση των 
εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, 
ανάπτυξης και συνοχής και να τους 
διαβουλεύονται σε τακτική βάση

Or. el

Τροπολογία 26
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι, στο πλαίσιο του
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τρέχοντος ευρωπαϊκού εξαμήνου, οι 
περιφέρειες και οι τοπικές αρχές είχαν 
μικρή συμμετοχή στην ανάπτυξη των 
εθνικών προγραμμάτων· ζητεί να οριστεί
ρητά, στην περίπτωση κάθε κράτους
μέλους, ο τρόπος με τον οποίο πρόκειται
να συμμετέχουν στη διαδικασία κατά το
επόμενο έτος·

Or. nl

Τροπολογία 27
Peter Simon, Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει να 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 
καθιέρωση της πλήρους δημοκρατικής 
νομιμότητας του ευρωπαϊκού εξαμήνου·
καλεί, ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να διασφαλίσει την πλήρη 
συμμετοχή του Κοινοβουλίου και των
αντίστοιχων επιτροπών του·

Or. de

Τροπολογία 28
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που 
θα μπορούσε να διαδραματίσει η 
Επιτροπή των Περιφερειών στην 
αξιολόγηση κι εμβάθυνση του 
Ευρωπαϊκού Εξάμηνου ιδιαίτερα με 
δεδομένο τον αναβαθμισμένο θεσμικό της 
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ρόλο βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας.

Or. el


