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Τροπολογία 1
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ότι τα ποσά που έχουν 
εγγραφεί στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) 
στον τομέα 1β αντιστοιχούν στις ανάγκες 
και τους στόχους της περιφερειακής 
πολιτικής όπως έχουν οριστεί από την 
Ένωση και κατά συνέπεια ζητεί να 
διατηρηθούν ή, όπου είναι αναγκαίο, να 
αποκατασταθούν όλα τα κονδύλια 
προϋπολογισμού του τομέα 1β όπως τα 
πρότεινε η Επιτροπή·

1. υποστηρίζει ότι τα ποσά που έχουν 
εγγραφεί στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) 
στον τομέα 1β αντιστοιχούν στις ανάγκες 
και τους στόχους της περιφερειακής 
πολιτικής όπως έχουν οριστεί από την 
Ένωση και κατά συνέπεια ζητεί να 
διατηρηθούν ή, όπου είναι αναγκαίο, να 
αποκατασταθούν όλα τα κονδύλια 
προϋπολογισμού του τομέα 1β όπως τα 
πρότεινε η Επιτροπή· απορρίπτει ιδίως τις 
δραστικές περικοπές που προτείνει το 
Συμβούλιο στις πιστώσεις πληρωμών του 
κεφαλαίου 1β·

Or. fr

Τροπολογία 2
Monika Smolková

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική και 
ουσιαστική υλοποίηση της περιφερειακής 
πολιτικής αποτελεί κλειδί για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020" διότι δεν συμβάλλουν απλώς στην 
πραγματική μείωση των περιφερειακών
αποκλίσεων αλλά δημιουργούν επίσης το
δέον πλαίσιο για μία σταθερή και βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και για την 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

2. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική και 
ουσιαστική υλοποίηση της περιφερειακής 
πολιτικής είναι απαραίτητη για την
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2020" διότι δεν συμβάλλει απλώς 
στην πραγματική μείωση των 
περιφερειακών αποκλίσεων αλλά 
δημιουργεί επίσης ένα κατάλληλο πλαίσιο 
για μία σταθερή και βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη και για την εφαρμογή της 
στρατηγικής για τις νέες δεξιότητες και 
τις θέσεις απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 3
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική και 
ουσιαστική υλοποίηση της περιφερειακής 
πολιτικής αποτελεί κλειδί για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020" διότι δεν συμβάλλουν απλώς στην 
πραγματική μείωση των περιφερειακών 
αποκλίσεων αλλά δημιουργούν επίσης το 
δέον πλαίσιο για μία σταθερή και βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και για την 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

2. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική και 
ουσιαστική υλοποίηση της περιφερειακής 
πολιτικής αποτελεί κλειδί για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020" στο σημερινό πλαίσιο οικονομικών 
δυσχερειών και δημοσιονομικής 
εξυγίανσης, διότι δεν συμβάλλει απλώς 
στην πραγματική μείωση των 
περιφερειακών αποκλίσεων αλλά 
δημιουργεί επίσης το δέον πλαίσιο για μία 
σταθερή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
και για την δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης·
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Τροπολογία 4
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική και 
ουσιαστική υλοποίηση της περιφερειακής 
πολιτικής αποτελεί κλειδί για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020" διότι δεν συμβάλλουν απλώς στην 
πραγματική μείωση των περιφερειακών 
αποκλίσεων αλλά δημιουργούν επίσης το 
δέον πλαίσιο για μία σταθερή και βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και για την 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

2. επισημαίνει ότι η αποτελεσματική και 
ουσιαστική υλοποίηση της περιφερειακής 
πολιτικής αποτελεί κλειδί για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020" στο σημερινό πλαίσιο οικονομικών 
δυσχερειών και δημοσιονομικής 
εξυγίανσης, διότι δεν συμβάλλει απλώς 
στην πραγματική μείωση των 
περιφερειακών αποκλίσεων αλλά 
δημιουργεί επίσης το δέον πλαίσιο για μία 
σταθερή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
και για την δημιουργία θέσεων 
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απασχόλησης·

Or. lt

Τροπολογία 5
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να 
παραταθούν τα εν εξελίξει δοκιμαστικά 
σχέδια και τα μέτρα για την εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών, 
δεδομένου ότι η αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών θα εξασφάλιζε καλύτερη 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
περιφερειών, μια πιο στοχευμένη 
αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
καλύτερη δυνατή απάντηση στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκάστοτε 
περιφέρεια, π.χ. στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος· 
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Τροπολογία 6
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να 
παραταθούν τα εν εξελίξει δοκιμαστικά 
σχέδια και τα μέτρα για την εφαρμογή 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών, 
δεδομένου ότι η αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των μακροπεριφερειακών 
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στρατηγικών θα εξασφάλιζε καλύτερη 
εκμετάλλευση του δυναμικού των 
περιφερειών, μια πιο στοχευμένη 
αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
καλύτερη δυνατή απάντηση στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκάστοτε 
περιφέρεια, π.χ. στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος· 
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