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Τροπολογία 1
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι αρχές της εδαφικής 
συνεργασίας ισχύουν επίσης στα 
εξωτερικά σύνορα και αποτελούν βασικό 
εργαλείο για τη βελτίωση της οικονομικής 
ανάπτυξης της ΕΕ καθώς και των γενικών 
πολιτικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της 
ΕΠΓ, συμπεριλαμβανομένης της 
προαγωγής της δημοκρατίας· είναι της 
άποψης ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο σε συνεργασία τόσο με 
την κοινωνία των πολιτών όσο και με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές· 
υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
επεκτείνει την ολοκληρωμένη της 
προσέγγιση προκειμένου να υποστηρίζει 
σαφώς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
ως ένα από τους πυλώνες της και εγγυητές 
του γενικού συμφέροντος·

1. θεωρεί ότι οι αρχές της εδαφικής 
συνεργασίας ισχύουν επίσης στα 
εξωτερικά σύνορα και αποτελούν βασικό 
εργαλείο για τη βελτίωση της οικονομικής 
ανάπτυξης της ΕΕ καθώς και των γενικών 
πολιτικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της 
ΕΠΓ, συμπεριλαμβανομένης της 
προαγωγής της δημοκρατίας· είναι της 
άποψης ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο σε συνεργασία τόσο με 
την κοινωνία των πολιτών όσο και με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές,
λαμβάνοντας υπόψη στο πλαίσιο αυτό
την ποικιλομορφία των εδαφικών 
καταστάσεων στο εσωτερικό των χωρών 
της ΕΠΓ και προωθώντας τις αρχές της 
επικουρικότητας και της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης· υπογραμμίζει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να επεκτείνει την 
ολοκληρωμένη της προσέγγιση 
προκειμένου να υποστηρίζει σαφώς τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές ως ένα 
από τους πυλώνες της και εγγυητές του 
γενικού συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι αρχές της εδαφικής 
συνεργασίας ισχύουν επίσης στα 
εξωτερικά σύνορα και αποτελούν βασικό 
εργαλείο για τη βελτίωση της οικονομικής 

1. θεωρεί ότι οι αρχές της εδαφικής 
συνεργασίας ισχύουν επίσης στα 
εξωτερικά σύνορα και αποτελούν βασικό 
εργαλείο για τη βελτίωση της οικονομικής 
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ανάπτυξης της ΕΕ καθώς και των γενικών 
πολιτικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της 
ΕΠΓ, συμπεριλαμβανομένης της 
προαγωγής της δημοκρατίας· είναι της 
άποψης ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο σε συνεργασία τόσο με 
την κοινωνία των πολιτών όσο και με τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές· 
υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
επεκτείνει την ολοκληρωμένη της 
προσέγγιση προκειμένου να υποστηρίζει 
σαφώς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές 
ως ένα από τους πυλώνες της και εγγυητές 
του γενικού συμφέροντος·

ανάπτυξης της ΕΕ καθώς και των γενικών 
πολιτικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της 
ΕΠΓ, συμπεριλαμβανομένης της 
προαγωγής της δημοκρατίας· είναι της 
άποψης ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο σε συνεργασία τόσο με 
την κοινωνία των πολιτών όσο και με τις
περιφερειακές και τοπικές αρχές
προκειμένου να ικανοποιηθούν στην 
πράξη κοινές ανάγκες και ανάγκες των 
πολιτών· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή 
πρέπει να επεκτείνει την ολοκληρωμένη 
της προσέγγιση προκειμένου να 
υποστηρίζει σαφώς τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές ως ένα από τους 
πυλώνες της και εγγυητές του γενικού 
συμφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 3
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές 
συνεργασίας πρέπει να επικεντρώνονται
στις θαλάσσιες λεκάνες οι οποίες πρέπει 
να οριστούν με μια όσο το δυνατόν 
ευρύτερη έννοια στην περίπτωση των
εξόχως απόκεντρων περιοχών·
υποστηρίζει ότι οι πολιτικές συνεργασίας 
πρέπει να είναι αποκεντρωμένες μέσω
της ενασχόλησης των τοπικών αρχών με 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει την έννοια της 
θαλάσσιας λεκάνης στο πλαίσιο της 
πολιτικής γειτονίας·

Or. fr
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Τροπολογία 4
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η ΕΠΓ πρέπει να 
ενθαρρύνει τα πρακτικά σχέδια που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
θεσμικής και οικονομικής υποστήριξης, 
των επενδύσεων, της κοινωνικής
συνοχής, του περιβάλλοντος, του
πολιτισμού, της κινητικότητας και της
δημιουργίας δικτύων, στο πλαίσιο των 
οποίων οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές μπορούν να μάθουν να 
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν τις 
βέλτιστες πρακτικές τους ώστε να 
αξιοποιήσουν τις κοινές ευκαιρίες 
ανάπτυξης·

Or. fr

Τροπολογία 5
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
αναπτυχθεί η δημοκρατία, η ΕΕ πρέπει 
να καταπολεμήσει τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς κινδύνους που απειλούν
τακτικά τα δημοκρατικά συστήματα των 
κρατών μελών της· είναι της άποψης, 
δεδομένου ότι αυτό συνιστά μείζονα 
πρόκληση για ολόκληρη την ΕΕ, ότι η 
ΕΕ, με την εντατικοποίηση του διαλόγου 
και της συνεργασίας, οφείλει όχι μόνο να 
αυξήσει την αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας της ανάπτυξης της 
δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά 
και να θωρακίσει τη δημοκρατία και την 
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ασφάλεια στα κράτη μέλη της·

Or. lt

Τροπολογία 6
László Surján

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η μείωση του 
αναπτυξιακού χάσματος μεταξύ των 
κοινοτήτων που χωρίζονται από τα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μπορεί να 
επιτευχθεί με στοχοθετημένες πολιτικές 
που αφορούν την οικονομική και 
κοινωνική συνοχή· επισημαίνει ότι ειδικά 
εργαλεία διαχείρισης της γνώσης, 
πλατφόρμες για την ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών και οι κατάλληλες υποδομές κοντά 
στις παραμεθόριες περιοχές θα
επιτρέψουν την αειφόρο ανάπτυξη των 
παραμεθόριων περιοχών μειώνοντας 
παράλληλα τις εντάσεις στις κοινότητες 
οι οποίες οφείλονται στα εμφανώς 
διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης εντός 
και εκτός της ΕΕ ·

Or. en

Τροπολογία 7
László Surján

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει τις μεγάλες δυνατότητες των 
ΕΟΕΣ στους οποίους συμμετέχουν
περιοχές εκτός των εξωτερικών συνόρων·
ενθαρρύνει συγκεκριμένες συμφωνίες με 
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γειτονικές τρίτες χώρες για τη θέσπιση 
εθνικής νομοθεσίας που θα επιτρέπει 
δομές ΕΟΕΣ βάσει της εθνικής τους 
νομοθεσίας και διακρατικές συμφωνίες
που θα δίνουν τη δυνατότητα σε τοπικές 
και περιφερειακές αρχές τρίτων χωρών 
να συμμετέχουν σε ΕΟΕΣ·

Or. en

Τροπολογία 8
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να
εφαρμόζει τα ίδια πρότυπα σε όλες τις 
μορφές αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς 
σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τόσο κατά τις επαφές της με γειτονικές 
χώρες όσο και σε εσωτερικό επίπεδο, 
δηλαδή στο εσωτερικό των κρατών 
μελών της·

Or. lt

Τροπολογία 9
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
ευρωπεριφερειών για την επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής της συνοχής και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
και υποβοηθήσει την ανάπτυξή τους, ιδίως 
στις παραμεθόριες περιοχές, προκειμένου 
να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπεριφερειών 

2. τονίζει τον σημαντικό ρόλο των 
ευρωπεριφερειών για την επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής της συνοχής και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει 
και υποβοηθήσει την ανάπτυξή τους, ιδίως 
στις παραμεθόριες περιοχές, προκειμένου 
να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπεριφερειών 
εντός της ΕΠΓ· επίσης, σημειώνει ότι οι 
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εντός της ΕΠΓ· εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο εφόσον αποτελούν τα σύνορα με τον 
έξω κόσμο και ότι θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν την ΕΕ να προωθήσει τις 
σχέσεις της με άλλα μέρη του κόσμου·

Or. pt

Τροπολογία 10
Evgeni Kirilov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. είναι της άποψης ότι πρέπει να 
αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των 
μακροπεριφερειών της ΕΕ που
περιλαμβάνουν τις γειτονικές της χώρες,
για τον καλύτερο συντονισμό των 
προτεραιοτήτων και των έργων κοινού 
ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τις χώρες 
της ΕΠΓ και, επομένως, για την επίτευξη 
αμοιβαία θετικών αποτελεσμάτων και τη 
βελτιστοποίηση των πόρων που 
επενδύονται·

Or. en

Τροπολογία 11
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι η νέα προσέγγιση 
της ΕΠΓ πρέπει επίσης να λάβει υπόψη 
τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές της 
ΕΕ·
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Or. fr

Τροπολογία 12
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η ΕΠΓ θα πρέπει να λάβει
υπόψη το γεγονός ότι οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές αποτελούν σε πολλές 
περιπτώσεις το πρώτο σημείο εισόδου 
στον χώρο Σένγκεν και ως εκ τούτου είναι 
οι πρώτες που βρίσκονται αντιμέτωπες με 
την παράνομη μετανάστευση από χώρες 
εκτός ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 13
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η ΕΠΓ πρέπει να 
νοηθεί υπό την ευρεία της έννοια 
προκειμένου να τροφοδοτήσει την 
οικονομική ανάπτυξη των συνορευουσών 
περιοχών· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο της 
χαλάρωσης των απαιτήσεων όσον αφορά 
τις θεωρήσεις για την τοπική διασυνοριακή 
κυκλοφορία και την ανάπτυξη των 
περιφερειακών αγορών, ιδίως όσον αφορά 
ομάδες όπως οι φοιτητές, οι ερευνητές, ο 
επιχειρηματικός κόσμος, οι καλλιτέχνες ή 
οι δημοσιογράφοι· στο πλαίσιο αυτό, καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει τροπολογία στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1931/2006 προκειμένου να διευρυνθεί ο 
ορισμός της «παραμεθόριας περιοχής» και 

3. υπογραμμίζει ότι η ΕΠΓ πρέπει να 
νοηθεί υπό την ευρεία της έννοια 
προκειμένου να τροφοδοτήσει την 
οικονομική ανάπτυξη των συνορευουσών 
περιοχών· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο της 
χαλάρωσης των απαιτήσεων όσον αφορά 
τις θεωρήσεις για την τοπική διασυνοριακή 
κυκλοφορία και την ανάπτυξη των 
περιφερειακών αγορών, ιδίως όσον αφορά 
ομάδες όπως οι φοιτητές, οι ερευνητές, ο 
επιχειρηματικός κόσμος, οι καλλιτέχνες ή 
οι δημοσιογράφοι· στο πλαίσιο αυτό, καλεί 
την Επιτροπή να προσαρμόσει τον ορισμό
της «παραμεθόριας περιοχής» ανάλογα με 
τις εδαφικές ανάγκες προκειμένου να 
αυξηθεί, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό, ο 
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να αυξηθεί ο αριθμός των κατόχων 
δικαιωμάτων τοπικών διασυνοριακών 
ταξιδίων, επιτρέποντας σε αυτούς να 
μετακινούνται ελεύθερα σε ολόκληρη 
παραμεθόριο περιοχή·

αριθμός των κατόχων δικαιωμάτων 
τοπικών διασυνοριακών ταξιδίων, 
επιτρέποντας σε αυτούς να μετακινούνται 
ελεύθερα σε ολόκληρη παραμεθόριο 
περιοχή·

Or. fr

Τροπολογία 14
Evgeni Kirilov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η ΕΠΓ πρέπει να 
νοηθεί υπό την ευρεία της έννοια 
προκειμένου να τροφοδοτήσει την 
οικονομική ανάπτυξη των συνορευουσών 
περιοχών· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο της 
χαλάρωσης των απαιτήσεων όσον αφορά 
τις θεωρήσεις για την τοπική διασυνοριακή 
κυκλοφορία και την ανάπτυξη των 
περιφερειακών αγορών, ιδίως όσον αφορά 
ομάδες όπως οι φοιτητές, οι ερευνητές, ο 
επιχειρηματικός κόσμος, οι καλλιτέχνες ή 
οι δημοσιογράφοι· στο πλαίσιο αυτό, καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει τροπολογία στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1931/2006 προκειμένου να διευρυνθεί ο 
ορισμός της «παραμεθόριας περιοχής» και 
να αυξηθεί ο αριθμός των κατόχων 
δικαιωμάτων τοπικών διασυνοριακών 
ταξιδίων, επιτρέποντας σε αυτούς να 
μετακινούνται ελεύθερα σε ολόκληρη 
παραμεθόριο περιοχή·

3. υπογραμμίζει ότι η ΕΠΓ πρέπει να 
νοηθεί υπό την ευρεία της έννοια 
προκειμένου να τροφοδοτήσει την 
οικονομική ανάπτυξη των συνορευουσών 
περιοχών· τονίζει τον θετικό αντίκτυπο της 
χαλάρωσης των απαιτήσεων όσον αφορά 
τις θεωρήσεις για την εφαρμογή των 
σχεδίων διασυνοριακής συνεργασίας, την 
τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία και την 
ανάπτυξη των περιφερειακών αγορών, 
ιδίως όσον αφορά ομάδες όπως οι 
φοιτητές, οι ερευνητές, ο επιχειρηματικός 
κόσμος, οι καλλιτέχνες ή οι 
δημοσιογράφοι· στο πλαίσιο αυτό, καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει τροπολογία στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1931/2006 προκειμένου να διευρυνθεί ο 
ορισμός της «παραμεθόριας περιοχής» και 
να αυξηθεί ο αριθμός των κατόχων 
δικαιωμάτων τοπικών διασυνοριακών 
ταξιδίων, επιτρέποντας σε αυτούς να 
μετακινούνται ελεύθερα σε ολόκληρη 
παραμεθόριο περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 15
Patrice Tirolien
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι υπάρχουν συνέργειες 
μεταξύ των ταμείων συνοχής και των 
ταμείων αναπτυξιακής βοήθειας που δεν 
έχουν ακόμη αξιοποιηθεί· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τις ρυθμίσεις 
διασταυρούμενης χρηματοδότησης του 
ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του ΕΤΑ, ειδικά για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία 16
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι ένας από τους κύριους 
τρόπους εφαρμογής της ΕΠΓ έγκειται 
στην εταιρική σχέση και συνεργασία σε 
όλες τις εκφάνσεις της ζωής, δηλαδή την 
οικονομία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό
και, φυσικά, την πολιτική·

Or. lt

Τροπολογία 17
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι χωρίς τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές η ΕΕ δεν θα είχε 
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«προκεχωρημένα φυλάκια» κοντά σε 
άλλες ηπείρους και θα περιοριζόταν σε 
πολύ στενότερα γεωγραφικά όρια·
σημειώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη 
θέση τους, οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές βρίσκονται σε προνομιακή θέση
για την εδραίωση εξωτερικών σχέσεων, 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην ΕΕ να 
ασκεί την επιρροή της στον κόσμο·
θεωρεί ως εκ τούτου ότι θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν κατά προτεραιότητα στο 
πλαίσιο της ΕΠΓ και να αξιοποιηθούν τα 
σχετικά εργαλεία που παρέχονται, ιδίως 
όσα αφορούν τη διασυνοριακή 
συνεργασία·

Or. pt

Τροπολογία 18
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. σημειώνει ότι η βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας στις χώρες εταίρους θα 
ωφελήσει την ΕΕ και ταυτόχρονα θα 
ενισχύσει τις σχέσεις καλής γειτονίας·

Or. lt

Τροπολογία 19
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι η ενίσχυση της 
ανατολικής εταιρικής σχέσης θα είναι 
κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη 
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των παραμεθόριων περιοχών της ΕΕ·
τονίζει ότι η ανατολική εταιρική σχέση 
και η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να 
συνδυαστούν και να ενθαρρύνουν τη 
διμερή και πολυμερή συνεργασία, όπως 
π.χ. τις συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών, καθώς και τα επαρκώς 
χρηματοδοτούμενα κοινά σχέδια, όπως 
πολιτιστικές ανταλλαγές και ανταλλαγές 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 20
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις 
καινοτόμες δυνατότητες 
χρηματοδότησης των έργων που 
επιλέγονται στο πλαίσιο της πολιτικής για 
τη συνοχή ούτως ώστε να μπορέσουν να 
καθιερωθούν και να ωφελήσουν τόσο τις 
ευρωπαϊκές περιφέρειες όσο και τις 
περιφέρειες τρίτων χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 21
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι για να προωθηθεί ένα 
περιβάλλον που είναι φιλικό προς τις 
επιχειρήσεις και τις επενδύσεις οι χώρες 
εταίροι πρέπει να συνεχίσουν τη βελτίωση 
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του κανονιστικού περιβάλλοντος για τις 
επιχειρήσεις, την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και την ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας 
και των εταιρικών σχέσεων με 
οργανισμούς γειτονικών κρατών μελών 
της ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 22
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η υποστήριξη της ΕΕ 
δεν είναι επαρκής ώστε να διασφαλιστεί η 
επιτυχία των μακροπρόθεσμων 
κοινωνικών και οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων και να διασφαλισθεί η
βιώσιμη ανάπτυξη· θεωρεί, ως εκ τούτου, 
ότι οι χώρες εταίροι πρέπει να 
κινητοποιήσουν έντονα εγχώριους πόρους 
και να προωθήσουν τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπων 
της επιχειρηματικής κοινότητας στην 
υλοποίηση των έργων, διευρύνοντας τις 
αρμοδιότητές τους με σκοπό την επίτευξη 
ευνοϊκών αποτελεσμάτων·

Or. lt

Τροπολογία 23
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει ότι η Διαδικασία της
Βαρκελώνης και η Μεσογειακή Ένωση 
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πρέπει να αναζωογονηθούν όσον αφορά
την περιφερειακή ανάπτυξη, 
ενθαρρύνοντας την κατάλληλη διμερή και 
πολυμερή συνεργασία, όπως π.χ. τις 
συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, ή τις 
πολιτιστικές ανταλλαγές και ανταλλαγές 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, 
ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων 
ενθαρρυντικών γεγονότων στη βόρεια 
Αφρική·

Or. en

Τροπολογία 24
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει, έχοντας υπόψη ότι η τελική 
φάση της αναθεώρησης της ΕΠΓ 
συνέπεσε με την «αραβική άνοιξη», ότι 
παρουσιάζεται πλέον μια εξαιρετική 
ευκαιρία και υπάρχει λόγος για να 
διεξαχθεί μια αμερόληπτη και 
εξαντλητική ανασκόπηση της ΕΠΓ, η
οποία θα αντικατοπτρίζει τις 
πραγματικές τάσεις της γειτονίας· θεωρεί 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το 
έγγραφο ανασκόπησης θα βασίζεται στην 
εμπειρία που έχει αποκτηθεί ούτως ώστε
οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν 
εδραιωθεί στην ΕΕ να μπορέσουν να 
μεταλαμπαδευτούν στις γειτονικές της 
χώρες·

Or. lt

Τροπολογία 25
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. τονίζει ότι τόσο η ανατολική εταιρική 
σχέση όσο και η Μεσογειακή Ένωση 
είναι ζωτικής σημασίας για την 
περιφερειακή ανάπτυξη· υπογραμμίζει 
ότι, παρά τα σημαντικά πολιτικά 
γεγονότα, οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με αμερόληπτο τρόπο 
ώστε να διασφαλιστεί μια επαρκώς 
ισορροπημένη προσέγγιση, ιδίως από 
οικονομικής και θεσμικής άποψης.

Or. en


