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Τροπολογία 1
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της
στην ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών·

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων η οποία 
ενθαρρύνει την αειφόρο χρήση τους για 
τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας, διαφυλάσσοντας παράλληλα
την απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη 
χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ικανότητα
και η ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών·

Or. pt

Τροπολογία 2
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών·

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών· επισημαίνει ότι κάθε 
στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει το 
σύνολο των ευρύτατων πόρων της 
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων 
πρώτων υλών όπως είναι τα καύσιμα, τα 
ορυκτά και τα μέταλλα, καθώς και πόρων 
όπως είναι τα τρόφιμα, το έδαφος, τα 
ύδατα, ο αέρας και το φυσικό περιβάλλον·

Or. en
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Τροπολογία 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών·

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της 
στην αειφόρο ανάπτυξη των εδαφών και 
στην ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών, καθώς και τις 
αυξανόμενες ανάγκες αυτών εξαιτίας των 
δημογραφικών αλλαγών· υπογραμμίζει τη 
σημασία της επικέντρωσης των 
επενδύσεων στην αειφόρο ανάπτυξη με 
έμφαση σε μια οικονομία με 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
χαμηλή κατανάλωση άνθρακα με σκοπό 
την καλύτερη αξιοποίηση του μεγάλου 
δυναμικού των πράσινων θέσεων 
απασχόλησης, κάτι που θα έχει θετικό 
αντίκτυπο στην κατάσταση της 
απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 4
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
ποιότητα ζωής των σημερινών και 

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
ποιότητα ζωής των σημερινών και 
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μελλοντικών γενεών· μελλοντικών γενεών και τη διασφάλιση 
μιας μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ 
των γενεών

Or. pt

Τροπολογία 5
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών·

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών· εκτιμά ότι η 
πολιτική συνοχής, μαζί με μια νέα και 
ισχυρή ΚΓΠ θα απελευθερώσει το 
οικονομικό δυναμικό των αγροτικών 
περιοχών και θα δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας οι οποίες θα είναι σταθερές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη 
των περιοχών αυτών·

Or. lt

Τροπολογία 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών·

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
επίτευξη βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, 
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καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής και του περιβάλλοντος των 
σημερινών και μελλοντικών γενεών·

Or. fr

Τροπολογία 7
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών·

1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την 
εμβληματική πρωτοβουλία σχετικά με την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
επισημαίνει την κρίσιμη επίδρασή της στην 
ποιότητα ζωής των σημερινών και 
μελλοντικών γενεών· τονίζει ότι η 
βελτίωση της αποτελεσματικής χρήσης 
των πόρων μπορεί να συμβάλει στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, σε 
λιγότερο ενεργοβόρους μεταφορές και 
στην ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

Or. nl

Τροπολογία 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει την ανάγκη επικέντρωσης των 
επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και τις 
καθαρές μεταφορές, καθώς και στις 
περιφερειακές υποδομές για ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, ιδίως στις μειονεκτούσες 
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περιφέρειες· καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνεισφορά των 
διαρθρωτικών Ταμείων στην αειφόρο 
ανάπτυξη κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού και ζητεί από την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τα 
τροποποιημένα επιχειρησιακά 
προγράμματα με μη γραφειοκρατικό και 
ταχύ τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ 
της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής 
γειτονίας για τη συγχρηματοδότηση 
διασυνοριακών έργων ενεργειακών 
υποδομών·

Or. en

Τροπολογία 10
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπογραμμίζει ότι η διαφύλαξη των 
περιφερειακών οικοσυστημάτων οδηγεί 
σε βιώσιμες θέσεις απασχόλησης και 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και ζητεί, 
ως εκ τούτου, περισσότερες επενδύσεις 
στο φυσικό κεφάλαιο ως πηγή 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης· 
καλεί τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη 
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να κάνουν χρήση της δυνατότητας εκ 
νέου επικέντρωσης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στην πρόληψη των 
φυσικών κινδύνων και στις πράσινες 
υποδομές, όπως οι οικολογικοί διάδρομοι, 
οι παράκτιες ζώνες, τα δάση και τα 
ποτάμια·

Or. en

Τροπολογία 11
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. επισημαίνει ότι η οικολογική 
καινοτομία μπορεί να επιφέρει βελτίωση 
της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
και να δημιουργήσει νέες θέσεις 
απασχόλησης σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας και χρειάζεται υποστήριξη 
από τα διαρθρωτικά Ταμεία μέσω 
υποστήριξης των τοπικών και 
περιφερειακών συσπειρώσεων και των 
ΜΜΕ στο πεδίο της πράσινης 
τεχνολογίας·

Or. en

Τροπολογία 12
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. υπενθυμίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη 
πρέπει να ενσωματωθεί στη σύλληψη, την 
υλοποίηση και την αξιολόγηση των έργων 
περιφερειακής ανάπτυξης και ότι 
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χρειάζεται μια σειρά δεικτών της 
αειφόρου ανάπτυξης που μπορούν να 
αναπτυχθούν από τις εθνικές και τις 
περιφερειακές αρχές· επισημαίνει ότι οι 
περιφέρειες και οι πόλεις πρέπει να 
κάνουν μεγαλύτερη χρήση των πράσινων 
δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 13
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής και των 
διαφόρων οργάνων τους σε περιφερειακό, 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους·
επισημαίνει ότι ήδη η περιφερειακή 
πολιτική εφαρμόζει συντονισμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση· σημειώνει ότι 
υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων 
τομέων πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν·

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής και των 
διαφόρων οργάνων τους σε περιφερειακό, 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους·
επισημαίνει ότι ήδη η περιφερειακή 
πολιτική εφαρμόζει συντονισμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση· σημειώνει ότι 
υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων 
τομέων πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν· ζητεί την ένταξη της 
προστασίας του κλίματος στη μελλοντική 
πολιτική συνοχής χρησιμοποιώντας το 
μέσο NECATER που αναπτύχθηκε στη 
Γαλλία·

Or. en

Τροπολογία 14
Nuno Teixeira



PE469.854v01-00 10/34 AM\873743EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής και των 
διαφόρων οργάνων τους σε περιφερειακό, 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους· 
επισημαίνει ότι ήδη η περιφερειακή 
πολιτική εφαρμόζει συντονισμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση· σημειώνει ότι 
υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων 
τομέων πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν·

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής, των 
διαφόρων οργάνων τους και της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους και η αυξημένη 
μεταφορά γνώσεων· επισημαίνει ότι ήδη η 
περιφερειακή πολιτική εφαρμόζει 
συντονισμένη και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση· σημειώνει ότι υφίστανται 
ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων τομέων 
πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν·

Or. pt

Τροπολογία 15
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής και των 
διαφόρων οργάνων τους σε περιφερειακό, 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους·
επισημαίνει ότι ήδη η περιφερειακή 
πολιτική εφαρμόζει συντονισμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση· σημειώνει ότι 

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής, των 
διαφόρων οργάνων τους, μιας συνέργειας 
μεταξύ των δράσεων και μιας κοινής 
στρατηγικής αειφόρου και λογικής 
κατανάλωσης των πόρων σε 
περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο με σκοπό να διασφαλιστεί η 
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υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων 
τομέων πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν·

αποτελεσματικότητά τους· επισημαίνει ότι 
ήδη η περιφερειακή πολιτική εφαρμόζει 
συντονισμένη και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση· σημειώνει ότι υφίστανται 
ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων τομέων 
πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν·

Or. lt

Τροπολογία 16
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής και των 
διαφόρων οργάνων τους σε περιφερειακό, 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους·
επισημαίνει ότι ήδη η περιφερειακή 
πολιτική εφαρμόζει συντονισμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση· σημειώνει ότι 
υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων 
τομέων πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν·

2. διαπιστώνει ότι, παρά τις προσπάθειες 
που έχει καταβάλει η ΕΕ και οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, 
υπάρχουν ακόμα σημαντικές 
δυσλειτουργίες σε ό,τι αφορά την κοινή 
χρήση των πόρων· επιμένει, κατά 
συνέπεια, στο γεγονός ότι προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος μιας Ευρώπης που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους, πρέπει να υλοποιηθεί η ενίσχυση 
του συντονισμού και των συνεργειών 
μεταξύ ενός ευρέος φάσματος τομέων 
πολιτικής και των διαφόρων οργάνων τους 
σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδο με σκοπό να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους· επισημαίνει ότι 
ήδη η περιφερειακή πολιτική εφαρμόζει 
συντονισμένη και ολοκληρωμένη 
προσέγγιση· σημειώνει ότι υφίστανται 
ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων τομέων 
πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν·

Or. es
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Τροπολογία 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής και των 
διαφόρων οργάνων τους σε περιφερειακό, 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους·
επισημαίνει ότι ήδη η περιφερειακή 
πολιτική εφαρμόζει συντονισμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση· σημειώνει ότι 
υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων 
τομέων πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν·

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής και των 
διαφόρων οργάνων τους σε περιφερειακό, 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους·
επισημαίνει ότι ήδη η περιφερειακή 
πολιτική εφαρμόζει συντονισμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση· σημειώνει ότι 
υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων 
τομέων πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
ενθαρρυνθούν·

Or. fr

Τροπολογία 18
Seán Kelly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής και των 
διαφόρων οργάνων τους σε περιφερειακό, 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους·
επισημαίνει ότι ήδη η περιφερειακή 
πολιτική εφαρμόζει συντονισμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση· σημειώνει ότι 

2. τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος μιας Ευρώπης που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους, πρέπει να 
υλοποιηθεί η ενίσχυση του συντονισμού 
και των συνεργειών μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος τομέων πολιτικής και των 
διαφόρων οργάνων τους σε περιφερειακό, 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους·
επισημαίνει ότι ήδη η περιφερειακή 
πολιτική εφαρμόζει συντονισμένη και 
ολοκληρωμένη προσέγγιση· σημειώνει ότι 
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υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων 
τομέων πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν·

υφίστανται ανταλλαγές μεταξύ ορισμένων 
τομέων πολιτικής, και ότι αυτές πρέπει να 
εξεταστούν, με σαφή και βασιζόμενη σε 
στοιχεία πολιτική καθοδήγηση·

Or. en

Τροπολογία 19
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει, ιδίως όσον αφορά τις 
απόκεντρες και εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, τα οφέλη που μπορούν να 
αντληθούν από τη βελτίωση των 
συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών 
Ταμείων και των χρηματοδοτικών μέσων 
εξωτερικής συνεργασίας της Ένωσης· 
ζητεί τη στοχοθετημένη εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την 
ευρύτερη γειτνίαση στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία 20
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
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ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη·

ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη· ζητεί την 
αναθεώρηση των ισχυόντων 
προγραμμάτων και πρακτικών 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η πλέον 
αποτελεσματική χρήση των πόρων 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στο πλαίσιο 
της περιφερειακής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 21
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη·

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και την 
πολύτιμη συμμετοχή των εταίρων βάσει 
της αρχής της εταιρικής σχέσης που 
χρειάζεται κατάλληλη χρηματοδότηση 
μέσω τεχνικής βοήθειας, ανάπτυξης 
ικανοτήτων των εταίρων και 
αναβάθμισης στο πλαίσιο της 
απλοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 22
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη·

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη· εκτιμά ότι 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω 
προτεραιότητες στη μελλοντική 
νομοθεσία στον τομέα της περιφερειακής 
πολιτικής με πιο σημαντικά τα έργα τα 
οποία, ορθώς, ευνοούν την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων·

Or. fi

Τροπολογία 23
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη·

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη· υπογραμμίζει 
ότι τα μέτρα και οι στρατηγικές πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ήδη 
επιτρέψει την επίλυση των ζητημάτων 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, 
πρέπει να καταστούν μοντέλο για την 
έγκριση και την εφαρμογή άλλων 
στρατηγικών σε σχέση με άλλα ζητήματα 
διαχείρισης φυσικών πόρων·
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Or. lt

Τροπολογία 24
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη·

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη· υπογραμμίζει 
ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν
κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη 
και τη διάδοση των συστημάτων 
γνώσεων και καινοτομίας στον αγροτικό 
τομέα, ιδίως όσον αφορά τις δυνατότητες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις 
υπηρεσίες συμβουλευτικής στις 
εκμεταλλεύσεις και την ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών, έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί 
η γεωργία, να υποστηριχθούν οι 
καινοτόμοι αγρότες να μεταδώσουν την 
εμπειρία τους και να βελτιώσουν τις 
αλυσίδες προστιθέμενης αξίας στις 
αγροτικές περιοχές· εκτιμά ότι τα εν λόγω 
προγράμματα πρέπει να είναι διαθέσιμα 
σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. lt

Τροπολογία 25
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της 
ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη·

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει η περιφερειακή 
πολιτική για τη στήριξη πρωτοβουλιών 
που αποβλέπουν στην αποδοτική χρήση
αυτών των πόρων· στον τομέα αυτόν, η 
περιφερειακή πολιτική μπορεί να 
αναπτύξει αυτήν τη δυνατότητα χάρη 
στις ιδιαιτερότητές της, όπως είναι 
κυρίως το γεγονός ότι στηρίζεται επί
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης και επί ενός αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης· ομοίως, η 
ενσωμάτωση διαφόρων προτεραιοτήτων 
της ΕΕ στο πλαίσιο της περιφερειακής 
πολιτικής τις καθιστά ιδιαίτερα 
κατάλληλες για την επίτευξη αυτής της
πιο αποδοτικής χρήσης των πόρων·

Or. es

Τροπολογία 26
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη·

3. επισημαίνει τον καίριο ρόλο της 
περιφερειακής πολιτικής για τη στήριξη 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στην 
αποδοτική χρήση των πόρων, ιδίως για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τις 
επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία 
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, λόγω των 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων 
ανάπτυξης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διοίκησης και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για την αειφόρο ανάπτυξη·

Or. fr
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Τροπολογία 27
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει την τρέχουσα συζήτηση 
σχετικά με μια μελλοντική πολιτική 
συνοχής που πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη προς την επίτευξη 
αποτελεσμάτων και ζητεί να 
συμπεριληφθεί η αποτελεσματική χρήση 
των πόρων στους βασικούς στόχους που 
πρέπει να επιτευχθούν·

Or. en

Τροπολογία 28
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. υπογραμμίζει ότι αποτελεί ευθύνη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών 
μελών της να ενθαρρύνουν όλες τις 
πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. lt

Τροπολογία 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει τη σημασία της χάραξης 
κοινών στρατηγικών σε επίπεδο πολλών 
περιφερειών και πολλών κρατών μελών, 
με στόχο την αποδοτική χρήση των 
πόρων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας για την υλοποίηση 
συντονισμένων στρατηγικών, καθώς και 
την επείγουσα ανάγκη πραγματοποίησης 
επενδύσεων σε διασυνοριακές 
ενεργειακές και περιβαλλοντικές 
υποδομές, με στόχο την καλύτερη
προστασία και κυκλοφορία των πόρων· 
συνιστά, επιπλέον, την κατάρτιση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών που 
θα επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο 
στην προστασία του περιβάλλοντος, τον 
ενεργειακό εφοδιασμό και την ενεργειακή 
ανεξαρτησία·

Or. fr

Τροπολογία 30
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές καθώς και οι οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, οι πολίτες
και οι άλλοι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
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αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 31
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
την προώθηση των δυνατοτήτων 
ανάπτυξης και μετριασμού των 
κυριότερων μειονεκτημάτων και τα 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των 
περιφερειών της Ευρώπης– και ότι οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι 
εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν άμεσα 
στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
σχετικών μέτρων μέσω της ενίσχυσης της 
αρχής της συνεργασίας, κάτι το οποίο
συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης 
για τους στόχους της αποδοτικότητας των 
πόρων σε όλα τα επίπεδα·

Or. pt

Τροπολογία 32
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 



AM\873743EL.doc 21/34 PE469.854v01-00

EL

επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα· συνιστά να εντοπισθούν και να 
προωθηθούν τα παραδείγματα ορθών 
πρακτικών στο πλαίσιο των δικτύων των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών·

Or. ro

Τροπολογία 33
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
επίσης και οι ιδιαιτερότητες των 
περιφερειών της Ευρώπης θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και ότι οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι 
εταίροι, καθώς και οι πολίτες και οι 
επιχειρηματίες, θα πρέπει να συμμετέχουν
άμεσα στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των σχετικών μέτρων· κάτι τέτοιο 
συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης 
για τους στόχους της αποδοτικότητας των 
πόρων σε όλα τα επίπεδα

Or. de

Τροπολογία 34
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, καθώς και οι ιδιωτικοί 
εταίροι και οι συναφείς ενώσεις, θα πρέπει 
να συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

Or. fr

Τροπολογία 35
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένων έργων που θα 
αποσκοπούν στην ενεργειακή απόδοση 
στις κατοικίες, τις κατασκευές και τη 
βιώσιμη κινητικότητα· κάτι τέτοιο 
συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης 
για τους στόχους της αποδοτικότητας των 
πόρων σε όλα τα επίπεδα·

Or. en
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Τροπολογία 36
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα
επίπεδα·

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών 
καθώς και τον ουσιώδη ρόλο των 
περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης
όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για 
την αποδοτικότητα των πόρων, και
υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

Or. lt

Τροπολογία 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να 
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την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης και μεγαλύτερη οικειοποίηση των 
στόχων της αποδοτικότητας των πόρων σε 
όλα τα επίπεδα·

Or. fr

Τροπολογία 38
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει επομένως να αντιμετωπιστεί εξίσου
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
επαναλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτόν 
ότι οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και 
οι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν 
άμεσα στον αρχικό σχεδιασμό και τη 
μεταγενέστερη εφαρμογή των σχετικών 
προγραμμάτων και μέτρων· αυτή η 
αντιμετώπιση θα πρέπει να συνεπάγεται 
μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης για τους 
στόχους της αποδοτικότητας των πόρων σε 
όλα τα επίπεδα·

Or. es

Τροπολογία 39
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 



AM\873743EL.doc 25/34 PE469.854v01-00

EL

τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα· τονίζει την ανάγκη να 
ευθυγραμμίσουν οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές τα μέτρα για την 
αποδοτικότητα των πόρων με τη 
στρατηγική ΕΕ 2020 και να 
συμπεριλάβουν τα μέτρα αυτά στα 
ευρύτερα εδαφικά σύμφωνα που 
καλύπτουν όλες τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 40
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές και οι εταίροι θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα στον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή των σχετικών μέτρων· κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται μεγαλύτερο αίσθημα 
ευθύνης για τους στόχους της 
αποδοτικότητας των πόρων σε όλα τα 
επίπεδα·

4. τονίζει ότι η αποδοτικότητα των πόρων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο –λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά 
επίπεδα ανάπτυξης των περιφερειών της 
Ευρώπης– και ότι οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, καθώς και οι 
κοινωνικοοικονομικοί εταίροι και οι 
συναφείς ενώσεις, θα πρέπει να 
συμμετέχουν άμεσα σε όλα τα στάδια του 
σχεδιασμού και της εφαρμογής των 
μέτρων· κάτι τέτοιο συνεπάγεται 
μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης για τους 
στόχους της αποδοτικότητας των πόρων σε 
όλα τα επίπεδα·

Or. fr
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Τροπολογία 41
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
καταβληθούν προσπάθειες ώστε να μην 
σπαταλιούνται οι διαθέσιμοι πόροι μέσω 
της θέσπισης μιας πιο αποτελεσματικής 
πολιτικής διαχείρισης, και ότι είναι 
σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν και να 
συμμετέχουν περισσότερο οι πολίτες της 
Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 42
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει, επιπλέον, ότι είναι πολύ 
σημαντικό να δημιουργηθούν 
συγκεκριμένα και κατάλληλα κίνητρα σε 
επίπεδο ΕΕ για ιδιώτες, όπως για 
παράδειγμα ιδιοκτήτες κατοικιών και 
κτηματίες, προκειμένου να καταστήσουν 
τη διαχείριση της περιουσία τους όσο το 
δυνατόν πιο αποδοτική από άποψη 
πόρων·

Or. de

Τροπολογία 43
Vasilica Viorica Dăncilă
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος 
συνιστά έναν από τους καθοριστικούς 
παράγοντες σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 
και ότι είναι σκόπιμο, ως εκ τούτου, να 
αναληφθεί αποτελεσματική και συνεκτική 
δράση σε περιφερειακό, εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο· εκτιμά ότι η έρευνα 
και ανάπτυξη στον τομέα αυτόν είναι 
απαραίτητη για την υλοποίηση αυτού του 
πλαισίου χρήσης των πόρων·

Or. ro

Τροπολογία 44
Kerstin Westphal

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συνιστά στα κράτη μέλη να δώσουν 
εξαρχής ευκαιρία συμμετοχής σε φορείς 
αυτοδιοίκησης σε επίπεδο κατώτερο του 
εθνικού κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων, τον σχεδιασμό μέτρων 
και την εφαρμογή τους·

5. συνιστά στα κράτη μέλη να δώσουν 
εξαρχής ευκαιρία συμμετοχής σε φορείς 
αυτοδιοίκησης σε επίπεδο κατώτερο του 
εθνικού, συμπεριλαμβανομένων των 
τοπικών φορέων, κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων, τον σχεδιασμό μέτρων 
και την εφαρμογή τους·

Or. de

Τροπολογία 45
Derek Vaughan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συνιστά στα κράτη μέλη να δώσουν 5. συνιστά στα κράτη μέλη να δώσουν 
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εξαρχής ευκαιρία συμμετοχής σε φορείς 
αυτοδιοίκησης σε επίπεδο κατώτερο του 
εθνικού κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων, τον σχεδιασμό μέτρων 
και την εφαρμογή τους·

εξαρχής ευκαιρία συμμετοχής σε φορείς 
αυτοδιοίκησης σε επίπεδο κατώτερο του 
εθνικού κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων, τον σχεδιασμό μέτρων 
και την εφαρμογή τους· συνιστά ακόμα να 
πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τους 
πολίτες προκειμένου να δημιουργηθεί μια 
πλατφόρμα συζήτησης και 
πληροφόρησης, καθώς το κοινό θα 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 
υλοποίηση αυτών των μέτρων και θα 
αποτελέσει τον τελικό δικαιούχο μιας 
Ευρώπης με αποτελεσματική χρήση των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 46
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. συνιστά στα κράτη μέλη να δώσουν 
εξαρχής ευκαιρία συμμετοχής σε φορείς 
αυτοδιοίκησης σε επίπεδο κατώτερο του 
εθνικού κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων, τον σχεδιασμό μέτρων 
και την εφαρμογή τους·

5. συνιστά στα κράτη μέλη να δώσουν 
εξαρχής ευκαιρία άμεσης συμμετοχής σε 
φορείς αυτοδιοίκησης σε επίπεδο 
κατώτερο του εθνικού κατά τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων, τον σχεδιασμό μέτρων 
και την εφαρμογή τους·

Or. pt

Τροπολογία 47
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. εφιστά την προσοχή στη σημασία της 
ύπαρξης μιας κοινής βάσης δεικτών, 
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σύμφωνα με τους οποίους θα μπορεί να 
αξιολογηθεί ο ολοκληρωμένος αντίκτυπος 
των εγκριθέντων μέτρων ανά τομέα και 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
συμμετάσχει η Επιτροπή στον καθορισμό 
των δεικτών αυτών·

Or. ro

Τροπολογία 48
Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι, κάθε χρόνο στην ΕΕ, 
πρώτες ύλες αξίας 5,25 δισεκατομμυρίων 
ευρώ καταλήγουν στα σκουπίδια· τονίζει, 
επομένως, την κεντρική σημασία που έχει 
η διαχείριση των απορριμμάτων για την 
αποτελεσματική χρήση των πόρων· ζητεί, 
στο πλαίσιο αυτό, τα απορρίμματα να 
χρησιμοποιούνται περισσότερο ως πηγή 
πρώτων υλών·

Or. de

Τροπολογία 49
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
καθιέρωση της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση των 
περιφερειακών ταμείων, τα οποία 
διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη χρήση 
των πόρων·
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Or. fr

Τροπολογία 50
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι φορείς λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση 
της σημασίας της αποσύνδεσης της 
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων· 
καλεί όλα τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων.

6. επισημαίνει ότι οι φορείς λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση 
της σημασίας του συνδυασμού της 
οικονομικής ανάπτυξης και της χρήσης 
των πόρων· καλεί όλα τα κράτη μέλη και 
τις περιφέρειες να καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες για την αποτελεσματική 
χρήση των πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι φορείς λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση 
της σημασίας της αποσύνδεσης της 
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

6. επισημαίνει ότι οι φορείς λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση 
της σημασίας της αποσύνδεσης της 
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
να υποστηρίξουν τη χρηματοδότηση της 
έρευνας και ανάπτυξης σε αυτόν τον 
τομέα·

Or. ro
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Τροπολογία 52
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι οι φορείς λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση 
της σημασίας της αποσύνδεσης της 
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

6. επισημαίνει ότι οι φορείς λήψης 
αποφάσεων σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση 
της σημασίας της αποσύνδεσης της 
ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων· καλεί 
όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για 
την αποτελεσματική χρήση των πόρων· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι οι 
στόχοι πρέπει να είναι υλοποιήσιμοι και 
οικονομικά προσιτοί και ότι πρέπει να 
συνδέονται με τον μακροπρόθεσμο στόχο 
και την πορεία που πρέπει να 
ακολουθηθεί για την επίτευξή του·

Or. nl

Τροπολογία 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η διαφάνεια σε σχέση με 
την πολιτική συνοχής και τον κύκλο 
προγραμματισμού της, η κατανομή των 
δαπανών και η πρόσβαση στην 
πληροφόρηση για τους πιθανούς 
δικαιούχους των διαρθρωτικών ταμείων 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την 
επίτευξη των γενικότερων στόχων της 
πολιτικής συνοχής· καλεί την Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση των 
επενδύσεων σε υποδομές υπόκειται σε 
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τοπικό δημοκρατικό έλεγχο και γίνεται 
σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 54
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η καινοτομία και η 
έρευνα είναι αναγκαίες για τη μετάβαση 
σε περισσότερο βιώσιμα πρότυπα 
παραγωγής και κατανάλωσης·

Or. nl

Τροπολογία 55
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει τα οφέλη που αποφέρει 
η ευρύτερη διάδοση «ορθών πρακτικών» 
μεταξύ των παραγόντων της πολιτικής 
συνοχής.

Or. fr

Τροπολογία 56
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει ότι το ΕΤΠΑ πρέπει να 
συνεχίσει να εκπληρώνει τους 
συμπληρωματικούς στόχους της 
αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και 
της καταπολέμησης της ενεργειακής 
ένδειας·

Or. en

Τροπολογία 57
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. τονίζει ότι τόσο οι επιχειρηματίες όσο 
και οι καταναλωτές διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο για μια Ευρώπη με 
αποτελεσματική χρήση των πόρων·

Or. nl

Τροπολογία 58
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. τονίζει την ανάγκη προώθησης του 
μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής 
JESSICA για έργα ενεργειακών 
υποδομών και ενεργειακής απόδοσης σε 
αστικές περιοχές.

Or. en
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