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Τροπολογία 1
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της 
Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2009 
σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής (COM(2009)0163),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 2
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2009, με 
τίτλο «Στοιχεία μιας νέας εταιρικής 
σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) και των υπερπόντιων χωρών και 
εδαφών (ΥΧΕ)» (COM(2009)0623),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 3
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της διαγράφεται
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25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την 
Πράσινη Βίβλο για τη μεταρρύθμιση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής3,

Or. fr

Τροπολογία 4
Catherine Grèze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση 
στους γενετικούς πόρους και τη δίκαιη 
και ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη που 
προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους, 
το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για 
τη βιολογική ποικιλότητα που υπεγράφη 
στις 23 Ιουνίου 2011 από την ΕΕ,

Or. fr

Τροπολογία 5
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη συμβολή 
της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των 
στόχων της Λισαβόνας και της 
στρατηγικής ΕΕ 20204 ,

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 6
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, με 
τίτλο «Ευρώπη, πρώτος τουριστικός 
προορισμός στον κόσμο - ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον τουρισμό στην 
Ευρώπη» (COM(2010)0352),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 7
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 2010, με 
τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την 
Ευρώπη» (COM(2010)0245),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 8
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2010, 
με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση: Μια 
πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των 

διαγράφεται
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δυνατοτήτων των νέων με στόχο την 
επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0477),

Or. fr

Τροπολογία 9
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, με 
τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
- Ένωση καινοτομίας» 
(COM(2010)0546),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 10
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη ψήφισμά του της 14ης 
Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη χρηστή 
διακυβέρνηση στην περιφερειακή 
πολιτική της ΕΕ: διαδικασίες ενίσχυσης 
και ελέγχου από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή,

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 11
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική -
Αξιολόγηση της προόδου και νέες 
προκλήσεις7,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 12
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2010, με 
τίτλο «Προς μια πράξη για την ενιαία 
αγορά - για μια κοινωνική οικονομία της 
αγοράς, με υψηλό βαθμό 
ανταγωνιστικότητας: 50 προτάσεις για 
βελτίωση της συνεργασίας, της από 
κοινού ανάληψης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και των συναλλαγών» 
(COM(2010)0608),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 13
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2011, με 
τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης - Η 
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα 
τίθενται στο επίκεντρο» 
(COM(2010)0614),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 14
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
14ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την 
επίτευξη πραγματικής εδαφικής, 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής 
εντός της ΕΕ - ένας εκ των ων ουκ άνευ 
όρος για παγκόσμια ανταγωνιστικότητα8,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 15
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2010, με 
τίτλο «Συμπεράσματα της πέμπτης 
έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή: το μέλλον της 

διαγράφεται
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πολιτικής συνοχής», COM(2010)0642),

Or. fr

Τροπολογία 16
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, με 
τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας: ευρωπαϊκή συμβολή για 
την πλήρη απασχόληση» 
(COM(2010)0682),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 17
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2010, με 
τίτλο «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό 
πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική 
συνοχή» (COM(2010)0758),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 18
Nuno Teixeira
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 2011, με 
τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους της -
Εμβληματική πρωτοβουλία της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»»
(COM(2011)0021),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 19
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με τη βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης9,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 20
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για 
έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών - Για ένα ανταγωνιστικό και 
ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
μεταφορών» (COM(2011)0144),

διαγράφεται
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Or. fr

Τροπολογία 21
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την 
Έκθεση 2010 για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων 2007-2013 στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής10,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 22
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την 
τρέχουσα κατάσταση και τις μελλοντικές 
συνέργειες για αυξημένη 
αποτελεσματικότητα μεταξύ του ΕΤΠΑ 
και των άλλων διαρθρωτικών ταμείων11,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 23
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 35
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την Ένωση 
καινοτομίας: μεταμορφώνοντας την 
Ευρώπη για έναν κόσμο μετά την κρίση12,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 24
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 σχετικά με το ΑΕΠ και πέρα 
από αυτό - Η μέτρηση της προόδου σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο13,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 25
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
12ης Μαΐου 2011 με θέμα «Νεολαία σε 
κίνηση: ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των 
ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης»14,

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 26
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης 
Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu15 ,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 27
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»16,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 28
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης 
Ιουλίου 2011 σχετικά με την πέμπτη 
έκθεση για τη συνοχή και τη στρατηγική 
για την πολιτική συνοχής μετά το 201317,

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 29
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2011 σχετικά 
με τη μεταρρύθμιση της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής  (COM(2011)417),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 30
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 
απορρόφηση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου 
Συνοχής: άντληση διδαγμάτων για τη 
μελλοντική πολιτική συνοχή της ΕΕ18,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 31
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 

διαγράφεται
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Ευρώπη, τον πρώτο τουριστικό 
προορισμό στον κόσμο - ένα νέο πλαίσιο 
πολιτικής για τον τουρισμό στην 
Ευρώπη19,

Or. fr

Τροπολογία 32
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
26ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την 
ατζέντα για νέες δεξιότητες και νέες 
θέσεις εργασίας20,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 33
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Οκτωβρίου 2011, περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στο 
πλαίσιο του κοινού στρατηγικού πλαισίου, 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων που 
ισχύουν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής, και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του 
Συμβουλίου (COM(2011)0615),

Or. fr

Τροπολογία 34
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Οκτωβρίου 2011, περί καθορισμού 
κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας τα οποία 
καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό 
πλαίσιο περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής, και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006  
(COM(2011)0614),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 35
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 49
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με το 
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1084/2006 του 
Συμβουλίου (COM(2011)0612),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 36
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.1081/2006 (COM(2011)0607),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 37
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Οκτωβρίου 2011, για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού προγράμματος για την 

διαγράφεται
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κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία 
(COM(2011)0609),

Or. fr

Τροπολογία 38
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Οκτωβρίου 2011, για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στον στόχο 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
(COM(2011)0611),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 39
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Οκτωβρίου 2011, για τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1082/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον 
ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, 
την απλούστευση και τη βελτίωση της 
διαδικασίας ίδρυσης και εφαρμογής 

διαγράφεται
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αυτών των ομίλων (COM(2011)0610),

Or. fr

Τροπολογία 40
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού22,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 41
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας 
της Επιτροπής για το έτος 2012 «Στόχοι 
για την ανανέωση της Ευρώπης», της 
15ης Νοεμβρίου 2011 (COM(2011)0777),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 42
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 59
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 
1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 
2011, για τη θέσπιση προγράμματος 
στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής23,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 43
Nuno Teixeira

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2011, με 
τίτλο Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία (COM(2011)0808), 
την πρόταση κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, 
σχετικά με τον καθορισμό του 
προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα 
και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» 
(2014-2020) (COM(2011)0809), και την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη 
θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και 
διάδοσης του «Ορίζων 2020» -
Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας (2014-2020) 
(COM(2011)0810),

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 44
Nuno Teixeira
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον 
«Χάρτη πορείας για έναν Ενιαίο 
Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών - Για ένα 
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό 
σύστημα μεταφορών»24,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 45
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο, με 
ημερομηνία 6 Ιουλίου 2010 που 
απέστειλαν προς τον Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel 
Durão Barroso, βουλευτές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές σχετικά με τις 
προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής 
στις περιοχές αυτές για την περίοδο μετά 
το 2013,

– έχοντας υπόψη την κοινή πλατφόρμα, με 
ημερομηνία 6 Ιουλίου 2010, που απέστειλε
προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. José Manuel Durão Barroso, 
η Διάσκεψη των βουλευτών των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου,

Or. fr

Τροπολογία 46
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη, 
μέσω του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, 
προβλέπει διαφοροποιημένη εφαρμογή 
των συνθηκών στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, με ειδική μεταχείριση και δική 
τους πλαισίωση, που συνίσταται στο 
«Καθεστώς εξόχως απόκεντρων 
περιοχών»·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη 
προβλέπει στο άρθρο της 349 ειδική 
νομική βάση, που θεμελιώνεται στο 
πρωτογενές δίκαιο, δυνάμει της οποίας 
θεσπίζεται ειδικό νομικό καθεστώς προς 
όφελος των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 47
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη, 
μέσω του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, 
προβλέπει διαφοροποιημένη εφαρμογή των 
συνθηκών στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, με ειδική μεταχείριση και δική 
τους πλαισίωση, που συνίσταται στο 
«Καθεστώς εξόχως απόκεντρων 
περιοχών»·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη, 
μέσω του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, 
προβλέπει διαφοροποιημένη εφαρμογή των 
συνθηκών και των κοινών πολιτικών στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές, με ειδική 
μεταχείριση και δική τους πλαισίωση, που 
συνίσταται στο «Καθεστώς εξόχως 
απόκεντρων περιοχών»·

Or. fr

Τροπολογία 48
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές βασίζονται σε 5 
ιδιόρρυθμα χαρακτηριστικά, τα οποία 
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διαχωρίζουν με μοναδικό τρόπο τις ΕΑΠ 
από το σύνολο των άλλων περιφερειών ή 
εδαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1) την ενσωμάτωση σε έναν διπλό 
γεωπολιτικό χώρο, ο οποίος αποτελείται 
αφενός από μια γεωγραφική ζώνη 
γειτνίασης, η οποία δεν είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφετέρου από 
έναν πολιτικό χώρο προέλευσης,
2) τη σχετική απομόνωση, λόγω της πολύ 
μεγάλης απόστασης από την ευρωπαϊκή 
ήπειρο, η οποία ενισχύεται από τον 
νησιωτικό ή περίκλειστο χαρακτήρα,
3) το πολύ περιορισμένο μέγεθος της 
τοπικής εσωτερικής αγοράς, που 
συνδέεται με το μέγεθος του πληθυσμού,
4) τις γεωγραφικές και κλιματολογικές 
συνθήκες που περιορίζουν την ενδογενή 
ανάπτυξη του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα (έλλειψη πρώτων 
υλών, αρχιπελαγικός χαρακτήρας, ζώνες 
με ενεργή ηφαιστειότητα, ακραία 
κλιματικά φαινόμενα…),
5) την οικονομική εξάρτηση από έναν 
μικρό αριθμό προϊόντων και διαδικασιών 
παραγωγής ή ακόμα και από ένα μόνο 
προϊόν·

Or. fr

Τροπολογία 49
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση 
της οικονομικής κατάστασης λόγω της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης είναι μεγαλύτερη για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) σε σχέση με 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιοχές, 
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καταδεικνύοντας τις διαρθρωτικές 
αδυναμίες των οικονομιών τους·

Or. es

Τροπολογία 50
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 
απομακρυσμένου και νησιωτικού 
χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 
(POSEI), τα οποία τέθηκαν σε ισχύ 
μεταξύ του 1989 και του 1991 στο σύνολο 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών, 
θέτουν ως στόχο να επιτρέψουν την 
ενεργή συμμετοχή των εν λόγω περιοχών
στη δυναμική της εσωτερικής αγοράς, 
μέσω του συνδυασμού πολυτομεακών 
δράσεων, μεταξύ των οποίων η 
προσαρμογή των πολιτικών της Ένωσης 
στην περιφερειακή πραγματικότητα, η 
καθιέρωση ειδικών μέτρων για τον 
περιορισμό του κόστους που προκύπτει 
λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, 
καθώς και η στήριξη της τοπικής 
παραγωγής στην περιφερειακή αγορά και 
η βελτίωση της παραγωγικότητας των 
παραδοσιακών κλάδων εξαγωγών·

Or. fr

Τροπολογία 51
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B



AM\894372EL.doc 25/94 PE483.761v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
ΕΕ 2020 αποσκοπεί σε μια έξυπνη και 
βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και 
οφείλει να προβλέπει με κατάλληλο τρόπο 
τη διάσταση των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, και ότι μία εξόχως απόκεντρη 
περιοχή ξεκινά για την επίτευξη των 
στόχων αυτών υπό συνθήκες πολύ πιο 
αντίξοες σε σχέση με άλλες περιοχές, και 
ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι 
έτοιμες να συνεργαστούν για την 
υλοποίηση των πέντε στόχων που πρέπει 
να έχουν επιτευχθεί ως το 2020 στον τομέα 
της απασχόλησης, της καινοτομίας, της 
εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, του 
κλίματος και της ενέργειας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», και ότι αυτή 
αποσκοπεί στην οργάνωση των πολιτικών 
πρωτοβουλιών γύρω από μια έξυπνη και 
βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, 
ενισχύοντας μια οικονομία με υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης που διαθέτει 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, και 
οφείλει να προβλέπει με κατάλληλο τρόπο 
τη διάσταση των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία 
εξόχως απόκεντρη περιοχή ξεκινά για την 
επίτευξη των στόχων αυτών υπό συνθήκες 
πολύ πιο αντίξοες σε σχέση με άλλες 
περιοχές, και ότι οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές είναι έτοιμες να συνεργαστούν 
για την υλοποίηση των πέντε στόχων που 
πρέπει να έχουν επιτευχθεί ως το 2020 
στον τομέα της απασχόλησης, της 
καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της 
κοινωνικής ένταξης, του κλίματος και της 
ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία 52
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη να 
διοχετευθεί η έξυπνη και βιώσιμη 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) υπέρ 
της αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους 
και υπέρ της ανάπτυξης των τομέων 
αριστείας δεν μπορεί να αγνοήσει, 
βεβαίως, ούτε τα διαρθρωτικά εμπόδια 
που συναντούν οι εν λόγω περιοχές ούτε 
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και τον βασικό αναπτυξιακό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι παραδοσιακοί τομείς· 

Or. es

Τροπολογία 53
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό 
ρόλο της πολιτικής συνοχής για αυτές τις 
περιοχές όσον αφορά τη μείωση των 
ανισοτήτων, την ενσωμάτωσή τους στην 
εσωτερική αγορά και την επιβεβαίωσή 
τους στον γεωγραφικό τους χώρο, καθώς 
και για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, με τα ευρωπαϊκά 
ταμεία να αποτελούν τα βασικά εργαλεία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον
σημαντικό ρόλο της πολιτικής συνοχής για 
αυτές τις περιοχές όσον αφορά τη μείωση 
των ανισοτήτων, την ενσωμάτωσή τους 
στην εσωτερική αγορά και την 
επιβεβαίωσή τους στον γεωγραφικό τους 
χώρο, καθώς και για την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
με τα ευρωπαϊκά ταμεία να αποτελούν τα 
βασικά εργαλεία, η εν λόγω ευρωπαϊκή 
πολιτική δεν μπορεί από μόνη της να 
επιλύσει όλες τις δυσκολίες τις οποίες 
αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές (ΕΑΠ)·

Or. es

Τροπολογία 54
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό 
ρόλο της πολιτικής συνοχής για αυτές τις 
περιοχές όσον αφορά τη μείωση των 
ανισοτήτων, την ενσωμάτωσή τους στην 
εσωτερική αγορά και την επιβεβαίωσή 
τους στον γεωγραφικό τους χώρο, καθώς 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό 
ρόλο της πολιτικής συνοχής για αυτές τις 
περιοχές όσον αφορά τη μείωση των 
ανισοτήτων, την ενσωμάτωσή τους στην 
εσωτερική αγορά και την επιβεβαίωσή 
τους στον γεωγραφικό τους χώρο, την 
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και για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, με τα ευρωπαϊκά 
ταμεία να αποτελούν τα βασικά εργαλεία·

προώθηση της ανάπτυξης και της 
οικονομικής σύγκλισης των εν λόγω 
περιοχών με την ηπειρωτική ΕΕ, καθώς 
και για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020, με τα ευρωπαϊκά 
ταμεία να αποτελούν τα βασικά εργαλεία·

Or. lt

Τροπολογία 55
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη την αναμφίσημη 
διατήρηση της αυτονομίας των δράσεων 
της πολιτικής συνοχής και των στόχων 
της για τον περιορισμό των 
περιφερειακών ανισοτήτων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα εδάφη που είναι σε 
περισσότερο μειονεκτική θέση·

Or. pt

Τροπολογία 56
Catherine Grèze

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η μεγάλη πρόκληση για 
τις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών είναι η μετατροπή των 
περιορισμών τους σε δυνατότητες και 
ευκαιρίες για ανάπτυξη και ότι οι νέες 
παγκόσμιες προκλήσεις όπως η 
παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, ο 
ενεργειακός εφοδιασμός, η ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι 

Δ. εκτιμώντας ότι η μεγάλη πρόκληση για 
τις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών είναι η αναζωογόνηση της 
εσωτερικής αγοράς τους μέσω της 
αειφόρου γεωργίας ώστε να 
αντιμετωπιστεί η επισιτιστική εξάρτησή 
τους και ότι οι νέες παγκόσμιες 
προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η 
κλιματική αλλαγή, ο ενεργειακός 
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δημογραφικές πιέσεις απαιτούν τον 
συντονισμό των πολιτικών και των μέσων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

εφοδιασμός, η ανάπτυξη ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, η προστασία της 
βιοποικιλότητας, η κοινωνική ένταξη και 
η καταπολέμηση της φτώχειας και οι 
δημογραφικές πιέσεις απαιτούν τον 
συντονισμό των πολιτικών και των μέσων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 57
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η μεγάλη πρόκληση για 
τις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών είναι η μετατροπή των 
περιορισμών τους σε δυνατότητες και 
ευκαιρίες για ανάπτυξη και ότι οι νέες 
παγκόσμιες προκλήσεις όπως η 
παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, ο 
ενεργειακός εφοδιασμός, η ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι 
δημογραφικές πιέσεις απαιτούν τον 
συντονισμό των πολιτικών και των μέσων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.εκτιμώντας ότι η μεγάλη πρόκληση για 
τις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών είναι η μετατροπή των 
περιορισμών τους σε δυνατότητες και 
ευκαιρίες για ανάπτυξη και ότι οι νέες 
παγκόσμιες προκλήσεις όπως η 
παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, ο 
ενεργειακός εφοδιασμός, η ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών, θαλάσσιων και
γεωργικών πόρων ή οι δημογραφικές 
πιέσεις απαιτούν τον συντονισμό όλων των 
πολιτικών και των μέσων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. es

Τροπολογία 58
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. εκτιμώντας ότι η μεγάλη πρόκληση για Δ. εκτιμώντας ότι η μεγάλη πρόκληση για 
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τις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών είναι η μετατροπή των 
περιορισμών τους σε δυνατότητες και 
ευκαιρίες για ανάπτυξη και ότι οι νέες 
παγκόσμιες προκλήσεις όπως η 
παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, ο 
ενεργειακός εφοδιασμός, η ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι 
δημογραφικές πιέσεις απαιτούν τον 
συντονισμό των πολιτικών και των μέσων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

τις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών είναι η μετατροπή των 
περιορισμών τους σε δυνατότητες και 
ευκαιρίες για ανάπτυξη, με τη χρήση 
μέσων που συμβάλλουν στον περιορισμό 
των ανισοτήτων κατά την ελεύθερη 
διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων, 
κεφαλαίων και υπηρεσιών, και ότι οι νέες 
παγκόσμιες προκλήσεις όπως η 
παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, ο 
ενεργειακός εφοδιασμός, η ανάπτυξη 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι 
δημογραφικές πιέσεις απαιτούν τον 
συντονισμό των πολιτικών και των μέσων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία 59
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι οι ΕΑΠ, δεδομένου 
του ευάλωτου χαρακτήρα του 
παραγωγικού ιστού τους και της 
εξάρτησής τους από το 
εξωτερικό, επηρεάζονται ιδιαιτέρως από 
τη σημερινή κατάσταση της οικονομικής, 
κοινωνικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης·

Or. fr

Τροπολογία 60
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. εκτιμώντας ότι μειώνοντας κατά 
περισσότερο από 46% το κονδύλιο του 
προϋπολογισμού για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές και τις περιοχές με 
μικρή δημογραφική πυκνότητα στην 
πρότασή της για το προσεχές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί 
κατά μέτωπο επίθεση άνευ προηγουμένου 
σε βάρος των εν λόγω περιοχών 
καθιστώντας τες τις μοναδικές 
ευρωπαϊκές περιφέρειες οι οποίες θα 
έχουν πραγματική μείωση του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου τους μεταξύ 
των δύο περιόδων προγραμματισμού 
χωρίς αλλαγή κατηγορίας·

Or. fr

Τροπολογία 61
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί 
ένα από τα κύρια μέσα της ευρωπαϊκής 
δράσης για τη μείωση των αναπτυξιακών 
ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές περιοχές 
γενικότερα και στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές (ΕΑΠ) ειδικότερα·

Or. es

Τροπολογία 62
Younous Omarjee



AM\894372EL.doc 31/94 PE483.761v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές 
επενδύσεις στις ΕΑΠ δεν αποτελούν μόνο 
μια πολιτική κάλυψης των 
καθυστερήσεων και αντιστάθμισης των 
μειονεκτημάτων, αλλά ότι είναι επίσης 
επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται 
προς όφελος του συνόλου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 63
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δβ. εκτιμώντας την αναντιστοιχία του 
τραπεζικού τομέα με τα χαρακτηριστικά 
των οικονομιών των ΕΑΠ, ο οποίος 
εμφανίζεται εξαιρετικά διστακτικός 
ακόμα και απρόθυμος να παράσχει 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 
προκαλώντας συγκεκριμένα σημαντικές
δυσκολίες πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση για καινοτόμες πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 64
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. εκτιμώντας τη μη προσαρμογή, στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, 
του κανόνα των 150 χλμ. στη νησιωτική 
πραγματικότητα της πλειοψηφίας των 
ΕΑΠ, την εμμονή για υπερβολικά 
αποκλειστικές οικονομικές σχέσεις με τα 
αντίστοιχα κράτη μέλη τους, την 
ανεπάρκεια των οικονομικών 
συναλλαγών με τις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους γείτονές 
τους εντός της περιφερειακής λεκάνης 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 65
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δδ. εκτιμώντας την ιδιαίτερη συμβολή 
των εξόχως απόμακρων περιοχών στη 
βιοποικιλότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και την υποεκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων στον τομέα της 
φαρμακοποιίας, του τουρισμού ή της 
μελλοντικής χρήσης, οι οποίες δεν έχουν
προσδιοριστεί και συνιστούν ανεκτίμητο 
κληροδότημα για τις μελλοντικές γενεές·

Or. fr

Τροπολογία 66
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ ε. εκτιμώντας τη μη προσαρμογή των 
ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών του 
τομέα αλιείας στις ΕΑΠ, την ανεπάρκεια 
της ανάλυσης των ιχθυαποθεμάτων και 
την πολυμορφία των αλιευτικών στόλων 
στις ΕΑΠ, καθώς και τη σημασία του 
θαλάσσιου και του ναυτιλιακού τομέα στη 
ζωή των εν λόγω εδαφών και για το 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 67
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δστ. εκτιμώντας ότι το ιδιαίτερα υψηλό 
κόστος ζωής στις ΕΑΠ έχει ιδιαίτερα 
σοβαρές κοινωνικές και κοινωνιακές 
συνέπειες, όπως τις διάφορες ταραχές 
στα υπερπόντια διαμερίσματα της 
Γαλλίας το 2009, 2011 και 2012·

Or. fr

Τροπολογία 68
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιμένει ότι, δυνάμει της συνθήκης, οι 
ΕΑΠ δικαιούνται μια διαφοροποιημένη και 
συνολική αντιμετώπιση, η οποία θα πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη 

1. επιμένει ότι, δυνάμει της συνθήκης, οι 
ΕΑΠ δικαιούνται μια διαφοροποιημένη και 
συνολική αντιμετώπιση, η οποία θα τους 
επιτρέψει να επωφεληθούν από τη μέγιστη 
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πρόσβαση στις ενισχύσεις, ανεξάρτητα από 
το βαθμό της ανάπτυξης, και ότι η 
μοναδικότητά τους πρέπει να λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη και να προστατεύεται, 
καθώς δεν δύναται οι περιοχές αυτές να 
αντιμετωπίζονται όπως οι άλλες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες·

πρόσβαση στις ενισχύσεις, ανεξάρτητα από 
το επίπεδο της ανάπτυξής τους
εκφρασμένο σε όρους κατά κεφαλήν 
εισοδήματος, ώστε οι ιδιαιτερότητές τους 
να λαμβάνονται υπόψη και να
προστατεύονται επαρκώς·

Or. es

Τροπολογία 69
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιμένει ότι, δυνάμει της συνθήκης, οι 
ΕΑΠ δικαιούνται μια διαφοροποιημένη και 
συνολική αντιμετώπιση, η οποία θα πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη 
πρόσβαση στις ενισχύσεις, ανεξάρτητα από 
το βαθμό της ανάπτυξης, και ότι η 
μοναδικότητά τους πρέπει να λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη και να προστατεύεται, 
καθώς δεν δύναται οι περιοχές αυτές να 
αντιμετωπίζονται όπως οι άλλες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες·

1. επιμένει ότι, δυνάμει της Συνθήκης, οι 
ΕΑΠ δικαιούνται μια διαφοροποιημένη και 
συνολική αντιμετώπιση, η οποία θα πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη 
πρόσβαση στις ενισχύσεις, ανεξάρτητα από 
το βαθμό της ανάπτυξης, και ότι η 
μοναδικότητά τους πρέπει να λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη και να προστατεύεται, 
καθώς οι περιοχές αυτές πρέπει σε 
ορισμένους τομείς να τύχουν 
διαφοροποιημένης μεταχείρισης·

Or. fr

Τροπολογία 70
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιμένει ότι, δυνάμει της συνθήκης, οι 
ΕΑΠ δικαιούνται μια διαφοροποιημένη και 
συνολική αντιμετώπιση, η οποία θα πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη 

1. επιμένει ότι, δυνάμει της συνθήκης, οι 
ΕΑΠ δικαιούνται μια διαφοροποιημένη και 
συνολική αντιμετώπιση, η οποία θα πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη 
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πρόσβαση στις ενισχύσεις, ανεξάρτητα 
από το βαθμό της ανάπτυξης, και ότι η 
μοναδικότητά τους πρέπει να λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη και να προστατεύεται, 
καθώς δεν δύναται οι περιοχές αυτές να 
αντιμετωπίζονται όπως οι άλλες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες·

πρόσβαση στις ενισχύσεις, και ότι η 
μοναδικότητά τους πρέπει να λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη και να προστατεύεται, 
καθώς δεν δύναται οι περιοχές αυτές να 
αντιμετωπίζονται όπως οι άλλες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες·

Or. pt

Τροπολογία 71
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιμένει ότι, δυνάμει της συνθήκης, οι 
ΕΑΠ δικαιούνται μια διαφοροποιημένη και 
συνολική αντιμετώπιση, η οποία θα πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη 
πρόσβαση στις ενισχύσεις, ανεξάρτητα από 
το βαθμό της ανάπτυξης, και ότι η 
μοναδικότητά τους πρέπει να λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη και να προστατεύεται, 
καθώς δεν δύναται οι περιοχές αυτές να 
αντιμετωπίζονται όπως οι άλλες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες·

1. επιμένει ότι, δυνάμει κυρίως του 
άρθρου 349 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
ΕΑΠ δικαιούνται μια διαφοροποιημένη και 
συνολική αντιμετώπιση, η οποία θα πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη 
πρόσβαση στις ενισχύσεις, ανεξάρτητα από 
το βαθμό της ανάπτυξης, και ότι η 
μοναδικότητά τους πρέπει να λαμβάνεται 
επαρκώς υπόψη και να προστατεύεται, 
καθώς δεν δύναται οι περιοχές αυτές να 
αντιμετωπίζονται όπως οι άλλες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 72
Jens Nilsson, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εφιστά την προσοχή στο άρθρο 2 του 
πρωτοκόλλου 6 της Συνθήκης 
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Προσχώρησης της Αυστρίας, της 
Φιλανδίας και της Σουηδίας1 καθώς και 
στην ιδιάζουσα κατάσταση των 
βορειότερων περιφερειών με πολύ χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού η οποία σχετίζεται 
με την κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών· πιστεύει ότι στις 
εν λόγω περιοχές υπάρχουν δυνατότητες 
που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά 
στη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και 
την επίτευξη των στόχων που ορίζει η 
στρατηγική ΕΕ 2020· τονίζει, συνεπώς, 
ότι οι συγκεκριμένες περιοχές που είναι 
αντιμέτωπες με διάφορες προκλήσεις 
πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν την 
ίδια στήριξη·
__________________
1 ΕΕ L 1 της 1.1.1995, σ.1.

Or. en

Τροπολογία 73
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει ότι εφόσον το καθεστώς 
των εξόχως απόμακρων περιφερειών 
αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ΕΑΠ 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε 
σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 
Ένωση (νησιωτικός και απομακρυσμένος 
χαρακτήρας, μικρή γεωγραφική έκταση, 
εξάρτηση από λίγες παραγωγές), 
αναγνωρίζει επίσης το γεγονός ότι οι 
ΕΑΠ διαφέρουν μεταξύ τους και ότι 
πρέπει επίσης να εξευρεθούν λύσεις 
προσαρμοσμένες σε καθεμία από τις 
ΕΑΠ·

Or. fr
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Τροπολογία 74
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. στηρίζει τη σκοπιμότητα της 
επιδίωξης των βασικών στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» εκ μέρους 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών 
(ΕΑΠ), αλλά επιμένει στην ανάγκη οι 
στόχοι αυτοί να διαμορφωθούν ανάλογα 
με τις ιδιαίτερες πραγματικότητες των εν 
λόγω περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη την 
περιφερειακή πολυμορφία τους, τη 
διαρθρωτική κατάστασή τους και τα 
ενδεχόμενα πλεονεκτήματά τους· 

Or. es

Τροπολογία 75
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. επιμένει στο γεγονός ότι το άρθρο 349 
της ΣΛΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
περισσότερο απ’ όσο χρησιμοποιείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου 
να επιτραπεί στις ΕΑΠ δίκαιη 
ολοκλήρωση και να δοθεί η δυνατότητα 
για την οικονομική και κοινωνική τους 
ανάπτυξη εντός της εσωτερικής αγοράς 
και ευρύτερα εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ζητεί επιτακτικά να εγγράφεται 
το περιεχόμενο του άρθρου 349 της 
ΣΛΕΕ, που αποτελεί τη βάση της 
πολιτικής της Ένωσης υπέρ των ΕΑΠ 
της, στην ημερήσια διάταξη των 
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συζητήσεων, ώστε να του αποδίδεται η 
νομική, θεσμική και πολιτική σημασία 
που απαιτείται·

Or. fr

Τροπολογία 76
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. εκτιμά ότι οι ΕΑΠ θα είναι σχεδόν 
αδύνατο να επιτύχουν τους στόχους που 
έχουν τεθεί από τη στρατηγική «Ευρώπη 
2020» εάν η εφαρμογή του άρθρου 349 
της ΣΛΕΕ δεν χρησιμοποιηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περισσότερους 
τομείς πολιτικής (αλιεία, περιβάλλον, 
εσωτερική αγορά, μεταφορές,...)· ζητεί 
επίσης, στο πλαίσιο αυτό, ενίσχυση όσον 
αφορά την ενότητα ΕΑΠ στο πλαίσιο της 
ΓΔ REGIO, προκειμένου αυτή να 
αποκτήσει τα μέσα για να αναλάβει τον 
εγκάρσιο ρόλο που πρέπει να 
διαδραματίσει ώστε να εξασφαλιστεί η 
συνοχή των πολιτικών της Ένωσης 
έναντι των ΕΑΠ·

Or. fr

Τροπολογία 77
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας 
των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή 

διαγράφεται
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των κονδυλίων των διαρθρωτικών 
ταμείων, δεδομένου ότι το κριτήριο του 
«κατά κεφαλήν» ΑΕΠ δεν 
αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη κατάσταση 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών και 
είναι αντίθετο προς το πνεύμα του 
καθεστώτος τους και προς την ίδια τη 
συνθήκη· επιμένει, ως εκ τούτου, το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης των ΕΑΠ 
να είναι 85% για όλα τα μέσα ενίσχυσης 
προς αυτές τις περιοχές· ζητεί την 
παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των 
κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

Or. pl

Τροπολογία 78
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας 
των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, 
δεδομένου ότι το κριτήριο του «κατά 
κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει την 
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και είναι αντίθετο 
προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και 
προς την ίδια τη συνθήκη· επιμένει, ως εκ 
τούτου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
των ΕΑΠ να είναι 85% για όλα τα μέσα 
ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί 
την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης
των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

2. υποστηρίζει τη διεύρυνση του 
φάσματος των κριτηρίων για τον 
προσδιορισμό της επιλεξιμότητας των 
ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, 
λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το 
ποσοστό απασχόλησης του πληθυσμού, 
δεδομένου ότι το μοναδικό κριτήριο του 
«κατά κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει 
την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και είναι αντίθετο 
προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και 
προς την ίδια τη συνθήκη·

Or. bg

Τροπολογία 79
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας 
των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή 
των κονδυλίων των διαρθρωτικών 
ταμείων, δεδομένου ότι το κριτήριο του 
«κατά κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει 
την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και είναι αντίθετο 
προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και 
προς την ίδια τη συνθήκη· επιμένει, ως εκ 
τούτου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
των ΕΑΠ να είναι 85% για όλα τα μέσα 
ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί 
την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης 
των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

2. υποστηρίζει, όσον αφορά τη μελλοντική 
πολιτική συνοχής, την εξέταση της 
ιδιαίτερης κατάστασης των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών (ΕΑΠ)·  καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει, σε αυτό το 
πλαίσιο, τη σκοπιμότητα της χρήσης
άλλων κριτηρίων ή δεικτών, πέραν του 
ΑΕΠ, για τον προσδιορισμό της 
επιλεξιμότητάς τους, δεδομένου ότι το 
κριτήριο του «κατά κεφαλήν» ΑΕΠ δεν 
αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη κατάσταση 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών και 
είναι αντίθετο προς το πνεύμα του 
καθεστώτος τους και προς την ίδια τη 
συνθήκη·  για αυτόν τον λόγο, ζητεί την 
εφαρμογή ενός ειδικού κριτηρίου 
ταξινόμησης που να περιλαμβάνει τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) στην 
κατηγορία των λιγότερων ανεπτυγμένων 
περιοχών, ανεξάρτητα από το επίπεδο του 
ΑΕΠ τους, ώστε να ισχύουν για αυτές οι 
προβλεπόμενες για τις εν λόγω περιοχές 
θεματικές προϋποθέσεις που ενδείκνυνται 
περισσότερο για την ιδιαίτερη κατάστασή 
τους·  επιμένει, ως εκ τούτου, το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης των ΕΑΠ να είναι το 
μέγιστο για όλα τα μέσα ενίσχυσης προς 
αυτές τις περιοχές και τουλάχιστον 85% · 
επιμένει στην ελαστικότερη χρήση της 
χορήγησης ειδικού κονδυλίου ΕΤΠΑ, και 
ζητεί για όλες τις ΕΑΠ, την ελαστικότερη 
εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης 
αποδέσμευσης των πιστώσεων, με σκοπό 
την καλύτερη εκτέλεση των κονδυλίων
που διατίθενται·

Or. es

Τροπολογία 80
Patrice Tirolien
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας 
των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, 
δεδομένου ότι το κριτήριο του «κατά 
κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει την 
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και είναι αντίθετο 
προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και 
προς την ίδια τη συνθήκη· επιμένει, ως εκ 
τούτου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
των ΕΑΠ να είναι 85% για όλα τα μέσα 
ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί 
την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης 
των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας 
των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, 
όπως του ποσοστού ανεργίας, της 
δημογραφικής πυκνότητας ή του 
ποσοστού των επενδύσεων στην Ε&Α,
δεδομένου ότι το κριτήριο του «κατά 
κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει τις 
ιδιαίτερες συνθήκες των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και είναι αντίθετο 
προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και 
προς την ίδια τη συνθήκη· επιμένει, ως εκ 
τούτου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
των ΕΑΠ να είναι 85% για όλα τα μέσα 
ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί 
την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης 
των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

Or. fr

Τροπολογία 81
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας 
των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, 
δεδομένου ότι το κριτήριο του «κατά 
κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει την
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και είναι αντίθετο 
προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και 

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας 
των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, 
δεδομένου ότι το κριτήριο του «κατά 
κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει την 
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και είναι αντίθετο 
προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και 
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προς την ίδια τη συνθήκη· επιμένει, ως εκ 
τούτου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
των ΕΑΠ να είναι 85% για όλα τα μέσα 
ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί 
την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης 
των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

προς την ίδια τη συνθήκη· ζητεί, σε αυτό 
το πλαίσιο, την εφαρμογή ενός ειδικού 
κριτηρίου, το οποίο θα τοποθετεί τις 
ΕΑΠ μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων 
περιφερειών, καθώς, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο του ΑΕΠ τους, η εν λόγω 
προσέγγιση προσαρμόζεται καλύτερα 
στην ιδιαίτερη κατάστασή τους· επιμένει, 
εξάλλου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
των ΕΑΠ να είναι 85% για όλα τα μέσα 
ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί 
την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης 
των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

Or. fr

Τροπολογία 82
Catherine Grèze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας 
των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, 
δεδομένου ότι το κριτήριο του «κατά 
κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει την 
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και είναι αντίθετο 
προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και 
προς την ίδια τη συνθήκη· επιμένει, ως εκ 
τούτου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
των ΕΑΠ να είναι 85% για όλα τα μέσα 
ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί 
την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης 
των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας 
των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων 
όπως το ΑΕΠ+ (κατά κεφαλήν ΑΕΠ και 
συντελεστής Gini) και ο δείκτης 
δημογραφικής ευαισθησίας όπως 
καθορίζεται από την έκθεση 
«Περιφέρειες 2020», δεδομένου ότι το 
κριτήριο του «κατά κεφαλήν» ΑΕΠ δεν 
αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη κατάσταση 
των εξόχως απόκεντρων περιοχών και 
είναι αντίθετο προς το πνεύμα του 
καθεστώτος τους και προς την ίδια τη 
συνθήκη· επιμένει, ως εκ τούτου, το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης των ΕΑΠ να 
είναι 85% για όλα τα μέσα ενίσχυσης προς 
αυτές τις περιοχές· ζητεί την παράταση της 
προθεσμίας εκτέλεσης των κονδυλίων των 
ταμείων στις ΕΑΠ με σκοπό την καλύτερη 
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υλοποίησή τους·

Or. fr

Τροπολογία 83
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων 
για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας 
των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, 
δεδομένου ότι το κριτήριο του «κατά 
κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει την 
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και είναι αντίθετο 
προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και 
προς την ίδια τη συνθήκη· επιμένει, ως εκ 
τούτου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
των ΕΑΠ να είναι 85% για όλα τα μέσα 
ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί 
την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης 
των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

2. υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων, 
που σχετίζονται με το ΑΕΠ και 
σταθμίζονται σε συνάρτηση με αυτό, για 
τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας των 
ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των 
κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, 
δεδομένου ότι το κριτήριο του «κατά 
κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει την 
ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και είναι αντίθετο 
προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και 
προς την ίδια τη συνθήκη· επιμένει, ως εκ 
τούτου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
των ΕΑΠ να είναι 85% για όλα τα μέσα 
ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί 
την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης 
των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με 
σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

Or. pt

Τροπολογία 84
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α.εκτιμά, σε αυτό το πλαίσιο, ότι οι 
ΕΑΠ που εξέρχονται από τον στόχο 1 θα 
πρέπει στο μέλλον να μπορούν να 
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αποτελούν αντικείμενο μιας αυτοτελούς 
και ιδιαίτερης κατηγορίας, και τούτο 
προκειμένου να διασφαλιστεί κατά τρόπο 
αποτελεσματικό και κατάλληλο η 
κοινοτική χρηματοδότηση της 
στρατηγικής της Ένωσης υπέρ των ΕΑΠ 
και της αντιστάθμισης των 
μειονεκτημάτων που σχετίζονται με τον 
εξόχως απόκεντρο χαρακτήρα, σύμφωνα 
με το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 85
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. έχει την άποψη ότι θα πρέπει να 
καταστεί ελαστικότερη για τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) η 
συγκέντρωση στους τρεις πρώτους 
θεματικούς στόχους, οι οποίοι 
προβλέπονται στις νέες προτάσεις 
κανονισμών από το 2014, πράγμα που θα 
απέτρεπε τον σημαντικό περιορισμό των 
δυνατοτήτων διαφοροποίησης και 
ανάπτυξης του υφιστάμενου δυναμικού 
καθώς και της αξιοποίησης των 
συγκριτικών και ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων τους·

Or. es

Τροπολογία 86
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των 
πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για τη 
μείωση των κονδυλίων που θα 
χορηγηθούν στις ΕΑΠ κατά την 
οικονομική περίοδο 2014 έως 2020, και 
ζητεί η οικονομική προσπάθεια για την 
υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020 να 
συνεπάγεται την πρόσβαση στις ίδιες 
τουλάχιστον ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε 
σχέση με το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο· προτείνει τη χρήση άλλων 
κριτηρίων για την κατανομή των 
πιστώσεων με σκοπό μια πιο δίκαιη 
διανομή σε αυτές τις περιοχές, όπως μια 
σταθερή συνιστώσα για την ομοιόμορφη 
κατανομή μεταξύ των περιοχών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 87
Maurice Ponga, Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των 
πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για τη 
μείωση των κονδυλίων που θα 
χορηγηθούν στις ΕΑΠ κατά την 
οικονομική περίοδο 2014 έως 2020, και 
ζητεί η οικονομική προσπάθεια για την 
υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020 να 
συνεπάγεται την πρόσβαση στις ίδιες 
τουλάχιστον ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε 
σχέση με το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο· προτείνει τη χρήση άλλων 
κριτηρίων για την κατανομή των 
πιστώσεων με σκοπό μια πιο δίκαιη 
διανομή σε αυτές τις περιοχές, όπως μια 
σταθερή συνιστώσα για την ομοιόμορφη 
κατανομή μεταξύ των περιοχών·

3. κρίνει απαράδεκτη και θεωρεί 
αδικαιολόγητη τη σχεδιαζόμενη μείωση 
κατά τουλάχιστον 40 % των πρόσθετων 
ειδικών πιστώστεων για τις ΕΑΠ η οποία 
προτάθηκε για την οικονομική περίοδο 
2014 έως 2020· εκφράζει, επιπλέον, την 
ανησυχία του για την πρόταση της 
Επιτροπής η οποία προβλέπει ότι 
τουλάχιστον το 50% των πρόσθετων 
ειδικών πιστώσεων θα χορηγείται για 
δράσεις που συμβάλλουν στη 
διαφοροποίηση και τον εκσυγχρονισμό 
των οικονομιών των ΕΑΠ, εφόσον αυτό 
επηρεάζει την απαιτούμενη ευελιξία των 
ΕΑΠ προκειμένου να καλύψουν τα 
μειονεκτήματά τους που αναφέρονται στο 
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άρθρο 349 της ΣΛΕΕ· ζητεί η οικονομική 
προσπάθεια για την υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 να συνεπάγεται την 
πρόσβαση στις ίδιες τουλάχιστον 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε σχέση με το 
ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 88
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των 
πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για τη 
μείωση των κονδυλίων που θα χορηγηθούν 
στις ΕΑΠ κατά την οικονομική περίοδο 
2014 έως 2020, και ζητεί η οικονομική 
προσπάθεια για την υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 να συνεπάγεται την 
πρόσβαση στις ίδιες τουλάχιστον 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε σχέση με το 
ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο· προτείνει 
τη χρήση άλλων κριτηρίων για την 
κατανομή των πιστώσεων με σκοπό μια 
πιο δίκαιη διανομή σε αυτές τις περιοχές, 
όπως μια σταθερή συνιστώσα για την 
ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των 
περιοχών·

3. εκφράζει τη λύπη του για τη μείωση των 
κονδυλίων που θα χορηγηθούν στις ΕΑΠ 
κατά την οικονομική περίοδο 2014 έως 
2020, η οποία συνεπάγεται μείωση πόρων 
υπέρ της ανάπτυξής τους της τάξης του 
7,5%, 70 εκατ. λιγότερα σε σχέση με την 
κατανομή της προηγούμενης περιόδου,
και ζητεί η οικονομική προσπάθεια, όσον 
αφορά την πολιτική συνοχής, να μην 
είναι, σε καμία περίπτωση, κατώτερη από 
το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά 
αντιθέτως πρέπει να αυξηθεί προκειμένου 
να μπορεί να εφαρμοστεί συνεπώς η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

Or. es

Τροπολογία 89
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των 
πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για τη 
μείωση των κονδυλίων που θα χορηγηθούν 
στις ΕΑΠ κατά την οικονομική περίοδο 
2014 έως 2020, και ζητεί η οικονομική 
προσπάθεια για την υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 να συνεπάγεται την 
πρόσβαση στις ίδιες τουλάχιστον 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε σχέση με το 
ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο· προτείνει 
τη χρήση άλλων κριτηρίων για την 
κατανομή των πιστώσεων με σκοπό μια 
πιο δίκαιη διανομή σε αυτές τις περιοχές, 
όπως μια σταθερή συνιστώσα για την 
ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των 
περιοχών·

3. εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των 
πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για τη 
μείωση των κονδυλίων που θα χορηγηθούν 
στις ΕΑΠ κατά την οικονομική περίοδο 
2014 έως 2020, και εκφράζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εν 
λόγω πιστώσεις, οι οποίες αρχικά 
σχεδιάστηκαν για να αντισταθμίσουν τις 
επιπτώσεις από τα διαρθρωτικά 
μειονεκτήματα του εξόχως απόκεντρου 
χαρακτήρα, αλλάζουν φύση λόγω της 
διοχέτευσης ποσοστού ύψους 50% προς 
διαφορετικούς στόχους· ζητεί οι εν λόγω 
πιστώσεις να ανέλθουν σε ποσοστό 
συγχρηματοδότησης ύψους 85%, όπως 
στην περίπτωση των «παραδοσιακών» 
μορφών ενίσχυσης του ΕΤΠΑ· ζητεί, σε 
αυτό το πλαίσιο, η οικονομική προσπάθεια 
για την υλοποίηση της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 να συνεπάγεται την πρόσβαση 
στις ίδιες τουλάχιστον ευρωπαϊκές 
ενισχύσεις σε σχέση με το ισχύον 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 90
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των 
πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για τη 
μείωση των κονδυλίων που θα 
χορηγηθούν στις ΕΑΠ κατά την 
οικονομική περίοδο 2014 έως 2020, και 
ζητεί η οικονομική προσπάθεια για την 
υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020 να 
συνεπάγεται την πρόσβαση στις ίδιες 
τουλάχιστον ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε 

3. κρίνει αδικαιολόγητη και άδικη την 
πρόταση της Επιτροπής για μείωση κατά 
περισσότερο από 46% των πιστώσεων 
στις ΕΑΠ και στις περιφέρειες με μικρή 
δημογραφική πυκνότητα κατά την 
οικονομική περίοδο 2014 έως 2020, και 
ζητεί η οικονομική προσπάθεια για την 
υλοποίηση της στρατηγικής ΕΕ 2020 να 
συνεπάγεται την πρόσβαση στις ίδιες 
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σχέση με το ισχύον δημοσιονομικό 
πλαίσιο· προτείνει τη χρήση άλλων 
κριτηρίων για την κατανομή των
πιστώσεων με σκοπό μια πιο δίκαιη 
διανομή σε αυτές τις περιοχές, όπως μια 
σταθερή συνιστώσα για την ομοιόμορφη 
κατανομή μεταξύ των περιοχών·

τουλάχιστον, σε πραγματικούς όρους, 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε σχέση με το 
ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο· προτείνει 
τη χρήση άλλων κριτηρίων για την 
κατανομή των πιστώσεων με σκοπό μια 
πιο δίκαιη διανομή σε αυτές τις περιοχές, 
όπως μια σταθερή συνιστώσα για την 
ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των 
περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 91
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των 
πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για τη 
μείωση των κονδυλίων που θα χορηγηθούν 
στις ΕΑΠ κατά την οικονομική περίοδο 
2014 έως 2020, και ζητεί η οικονομική 
προσπάθεια για την υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 να συνεπάγεται την 
πρόσβαση στις ίδιες τουλάχιστον 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε σχέση με το 
ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο· προτείνει 
τη χρήση άλλων κριτηρίων για την 
κατανομή των πιστώσεων με σκοπό μια 
πιο δίκαιη διανομή σε αυτές τις περιοχές, 
όπως μια σταθερή συνιστώσα για την 
ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των 
περιοχών·

3. εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των 
πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για την 
εξαιρετικά σημαντική μείωση των 
κονδυλίων που θα χορηγηθούν στις ΕΑΠ 
κατά την οικονομική περίοδο 2014 έως 
2020, έχοντας υπόψη ότι θα μπορούσε να 
θέσει ανεπανόρθωτα σε κίνδυνο τόσο την 
τήρηση των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020 για τις ΕΑΠ, όσο και, εξαιτίας του 
δυσανάλογου χαρακτήρα της, την 
υλοποίηση μιας αποτελεσματικής 
πολιτικής συνοχής, και ζητεί η οικονομική 
προσπάθεια για την υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 να συνεπάγεται την 
πρόσβαση στις ίδιες τουλάχιστον 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε σχέση με το 
ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο· προτείνει 
τη χρήση άλλων κριτηρίων για την 
κατανομή των πιστώσεων με σκοπό μια 
πιο δίκαιη διανομή σε αυτές τις περιοχές, 
όπως μια σταθερή συνιστώσα για την 
ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των 
περιοχών·

Or. pt
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Τροπολογία 92
Catherine Grèze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των 
πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για τη 
μείωση των κονδυλίων που θα χορηγηθούν 
στις ΕΑΠ κατά την οικονομική περίοδο 
2014 έως 2020, και ζητεί η οικονομική 
προσπάθεια για την υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 να συνεπάγεται την 
πρόσβαση στις ίδιες τουλάχιστον 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε σχέση με το 
ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο· προτείνει 
τη χρήση άλλων κριτηρίων για την 
κατανομή των πιστώσεων με σκοπό μια 
πιο δίκαιη διανομή σε αυτές τις περιοχές, 
όπως μια σταθερή συνιστώσα για την 
ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των 
περιοχών·

3. καταγγέλλει, στο πλαίσιο των 
πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, τη 
μείωση των κονδυλίων που θα χορηγηθούν 
στις ΕΑΠ κατά την οικονομική περίοδο 
2014 έως 2020, και ζητεί η οικονομική 
προσπάθεια για την υλοποίηση της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 να συνεπάγεται την 
πρόσβαση στις ίδιες τουλάχιστον 
ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε σχέση με το 
ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο· προτείνει 
τη χρήση άλλων κριτηρίων για την 
κατανομή των πιστώσεων με σκοπό μια 
πιο δίκαιη διανομή σε αυτές τις περιοχές, 
όπως μια σταθερή συνιστώσα για την 
ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των 
περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 93
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η πρόσφατη έκθεση 
του ισπανού πρώην υπουργού, κυρίου 
Pedro Solbes Mera, για τις ευρωπαϊκές 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στην 
ενιαία αγορά έδειξε ότι οι οικονομίες των 
ΕΑΠ είναι δέσμιες, σχεδόν για τα πάντα, 
του επιπρόσθετου κόστους· εφιστά, 
επίσης, την προσοχή της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στις καταστάσεις μονοπωλίου, 
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κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και 
παράνομων συμπράξεων, οι οποίες 
επικρατούν κυρίως στις γαλλικές 
ΕΑΠ και οι οποίες έχουν ως άδικη 
συνέπεια την ενίσχυση της ακρίβειας·

Or. fr

Τροπολογία 94
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, 
στην πρόταση κανονισμού του 
επόμενου ΕΚΤ, δεν γίνεται εκ νέου 
αναφορά στην κατάσταση των ΕΑΠ, 
δεδομένων όχι μόνο των διαρθρωτικών 
χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, αλλά επίσης της 
ειδικής οικονομικής τους κατάστασης, η 
οποία τις τοποθετεί μεταξύ των 
περιφερειών με τους υψηλότερους δείκτες 
ανεργίας της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 95
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επιμένει στη διατήρηση της 
πρόσθετης ειδικής χρηματοδότησης του 
ΕΤΠΑ για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές (ΕΑΠ), και θεωρεί ότι η 
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ελάχιστη χρηματοδότηση, με όρους 
ενίσχυσης ανά κάτοικο, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον αυτή που χορηγείται κατά 
την παρούσα περίοδο·  υπογραμμίζει, 
επίσης, τη σημασία της σύνδεσης της εν 
λόγω πρόσθετης ειδικής χρηματοδότησης 
με τις δυσκολίες που επισημάνθηκαν στο 
άρθρο 349 της συνθήκης και τους 
ειδικούς στόχους της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για τις ΕΑΠ, και να 
επιτραπεί η χρήση της τόσο για 
επενδυτικές όσο και για λειτουργικές 
δαπάνες·

Or. es

Τροπολογία 96
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των 
ευρωπαϊκών φορολογικών και 
τελωνειακών πολιτικών με σκοπό την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, και την ύψιστη σημασία της 
ύπαρξης ελεύθερων ζωνών στη 
διαφοροποίηση της οικονομικής 
δραστηριότητας και στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης με ειδίκευση στις 
ΕΑΠ·

διαγράφεται

Or. bg

Τροπολογία 97
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των 
ευρωπαϊκών φορολογικών και 
τελωνειακών πολιτικών με σκοπό την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, και την ύψιστη σημασία της 
ύπαρξης ελεύθερων ζωνών στη 
διαφοροποίηση της οικονομικής 
δραστηριότητας και στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης με ειδίκευση στις 
ΕΑΠ·

4. τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των 
ευρωπαϊκών φορολογικών και 
τελωνειακών πολιτικών με σκοπό την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, και την ύψιστη σημασία της 
ύπαρξης ελεύθερων ζωνών στη 
διαφοροποίηση της οικονομικής 
δραστηριότητας και στη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης με ειδίκευση στις 
ΕΑΠ· προς την κατεύθυνση 
αυτή, υπενθυμίζει τη σημασία των 
ειδικών μηχανισμών, όπως η εισφορά 
θαλάσσης για τη χρηματοδότηση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τον 
ανταγωνισμό των επιχειρήσεων και ζητά 
την παράτασή της πέραν του 2014· 
επίσης, επιθυμεί να ενοποιηθούν οι 
ειδικοί μηχανισμοί εξαίρεσης που 
συνδέονται με ορισμένα παραδοσιακά 
παραγόμενα είδη, όπως το ρούμι·

Or. fr

Τροπολογία 98
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των 
ευρωπαϊκών φορολογικών και 
τελωνειακών πολιτικών με σκοπό την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, και την ύψιστη σημασία της 
ύπαρξης ελεύθερων ζωνών στη 
διαφοροποίηση της οικονομικής 
δραστηριότητας και στη δημιουργία 

4. τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των 
ευρωπαϊκών φορολογικών και 
τελωνειακών πολιτικών με σκοπό την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών, και την ύψιστη σημασία της 
ύπαρξης κατάλληλων φορολογικών και 
τελωνειακών μηχανισμών στη 
διαφοροποίηση της οικονομικής 
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θέσεων απασχόλησης με ειδίκευση στις 
ΕΑΠ·

δραστηριότητας και στη δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στις ΕΑΠ·

Or. fr

Τροπολογία 99
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. κρίνει απαραίτητο να 
πραγματοποιηθεί προσαρμογή των 
κανόνων καταγωγής όσον αφορά τα 
εμπορικά θέματα στο πλαίσιο των 
εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίες συνήφθησαν με 
γειτονικές χώρες των ΕΑΠ, προκειμένου 
να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι 
ιδιαιτερότητές τους στο πλαίσιο 
συμφωνιών σχεδιασμένων για ένα 
ευρωπαϊκό οικονομικό σύνολο, το οποίο 
διέπεται από μια κοινωνικοοικονομική, 
γεωγραφική ή κλιματική πραγματικότητα 
που διαφέρει πολύ από εκείνη των ΕΑΠ·

Or. fr

Τροπολογία 100
Maurice Ponga, Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη διατήρηση της ειδικής 
αντιμετώπισης των ΕΑΠ σε σχέση με τις 
κρατικές ενισχύσεις και ζητεί τη 
διόρθωση των διακρίσεων μεταξύ των 
ΕΑΠ, θεωρώντας ότι η άνιση 
αναπροσαρμογή, βάσει του ΑΕΠ αυτών 

5. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 
107 παράγραφος 3 σημείο α) της ΣΛΕΕ, 
το σύνολο των ΕΑΠ δικαιούται 
παρέκκλιση σε σχέση με τις κρατικές 
ενισχύσεις, λόγω της διαρθρωτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασής 
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των περιοχών, προκαλεί ανισορροπία στο 
σύνολο·

του· υποστηρίζει τη διατήρηση του 
υφιστάμενου επιπέδου έντασης των 
ενισχύσεων για επενδύσεις σε μεγάλες, 
μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στις
ΕΑΠ, και τη δυνατότητα χορήγησης 
λειτουργικών ενισχύσεων βάσει ελαστικού 
κανονιστικού πλαισίου·

Or. fr

Τροπολογία 101
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη διατήρηση της ειδικής 
αντιμετώπισης των ΕΑΠ σε σχέση με τις 
κρατικές ενισχύσεις και ζητεί τη 
διόρθωση των διακρίσεων μεταξύ των 
ΕΑΠ, θεωρώντας ότι η άνιση 
αναπροσαρμογή, βάσει του ΑΕΠ αυτών 
των περιοχών, προκαλεί ανισορροπία στο 
σύνολο·

5. υποστηρίζει τη διατήρηση της ειδικής 
αντιμετώπισης των ΕΑΠ σε σχέση με τις 
κρατικές ενισχύσεις, μέσω της 
διατήρησης των υφιστάμενων επιπέδων 
έντασης των ενισχύσεων για επενδύσεις 
σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές 
επιχειρήσεις και της δυνατότητας 
χορήγησης λειτουργικών ενισχύσεων που 
δεν μειώνονται προοδευτικά και δεν 
έχουν χρονικούς περιορισμούς, βάσει 
ελαστικού κανονιστικού πλαισίου, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω ενισχύσεις έχει 
αποδειχθεί ότι δεν βλάπτουν τον 
ανταγωνισμό και ότι βοηθούν τις ΕΑΠ να 
επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» ιδίως όσον αφορά την 
καινοτομία, την έρευνα και το 
περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 102
Maria do Céu Patrão Neves
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη διατήρηση της ειδικής 
αντιμετώπισης των ΕΑΠ σε σχέση με τις 
κρατικές ενισχύσεις και ζητεί τη 
διόρθωση των διακρίσεων μεταξύ των 
ΕΑΠ, θεωρώντας ότι η άνιση 
αναπροσαρμογή, βάσει του ΑΕΠ αυτών 
των περιοχών, προκαλεί ανισορροπία στο 
σύνολο·

5. υποστηρίζει τη διατήρηση της ειδικής 
αντιμετώπισης των ΕΑΠ σε σχέση με τις 
κρατικές ενισχύσεις·

Or. pt

Τροπολογία 103
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υποστηρίζει τη διατήρηση της ειδικής 
αντιμετώπισης των ΕΑΠ σε σχέση με τις 
κρατικές ενισχύσεις και ζητεί τη 
διόρθωση των διακρίσεων μεταξύ των 
ΕΑΠ, θεωρώντας ότι η άνιση 
αναπροσαρμογή, βάσει του ΑΕΠ αυτών 
των περιοχών, προκαλεί ανισορροπία στο 
σύνολο·

5. υποστηρίζει τη διατήρηση της ειδικής 
αντιμετώπισης των ΕΑΠ σε σχέση με τις 
κρατικές ενισχύσεις, θεωρώντας ότι η 
άνιση αναπροσαρμογή, βάσει του ΑΕΠ 
αυτών των περιοχών, προκαλεί 
ανισορροπία στο σύνολο·

Or. fr

Τροπολογία 104
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. αντιτίθεται στο ενδεχόμενο 
ανάκλησης των πόρων και συρρίκνωσης 
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του επενδυτικού πεδίου στις περιοχές ή 
τα προγράμματα, λόγω της μη τήρησης 
ορισμένων μακροοικονομικών ή 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων από 
το εκάστοτε κράτος μέλος·

Or. pt

Τροπολογία 105
Maurice Ponga, Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης 
της πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων των ΕΑΠ, κυρίως μέσω της 
θέσπισης διαλόγου με τον « Όμιλο 
ΕΤΕπ » και μέσω της υποστήριξης τόσο 
της δημιουργίας τοπικών επενδυτικών 
ταμείων σε κάθε ΕΑΠ όσο και της 
ανάπτυξης περιφερειακών αγορών 
επιχειρηματικών κεφαλαίων·

Or. fr

Τροπολογία 106
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α.θεωρεί ότι οι κοινοτικές παρεμβάσεις 
πρέπει να έχουν ως στόχο να 
διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να 
τονώσουν το πνεύμα του ανταγωνισμού 
ώστε να αναπτυχθούν, με σημείο 
εκκίνησης τις ΕΑΠ, πόλοι αριστείας 
βασισμένοι στους τομείς που 
αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα και την 
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τεχνογνωσία τους, όπως είναι η 
διαχείριση των απορριμμάτων, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 
ενεργειακή αυτάρκεια, η βιοποικιλότητα, 
η κινητικότητα των φοιτητών, η έρευνα 
στο κλιματικό πεδίο ή ακόμα η 
διαχείριση κρίσεων·

Or. fr

Τροπολογία 107
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι ενώ η αποτελεσματικότητα 
των μέτρων που έχουν ληφθεί στην 
κλίμακα και με βάση τα γενικά 
χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ηπείρου 
δεν ισχύει πάντοτε για τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, οι πειραματικοί 
μηχανισμοί που επιτρέπονται από το 
άρθρο 349 της Συνθήκης και που 
γνωρίζουν πραγματική επιτυχία, μπορούν 
να επεκταθούν και στην υπόλοιπη 
Ένωση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
μεγιστοποιήσει τους πειραματισμούς στο 
εσωτερικό των εν λόγω περιφερειών με 
στόχο την καινοτόμο, αλληλέγγυα και 
βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. fr

Τροπολογία 108
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υποστηρίζει την ανάγκη των πολιτών 
των ΕΑΠ να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς 
σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητεί να 
θεσπιστούν μέτρα σύμφωνα με τις 
συστάσεις της έκθεσης « Solbes »· ζητεί 
να εξεταστεί η δυνατότητα εκπόνησης 
πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις 
ειδικά για τις ΕΑΠ·

Or. fr

Τροπολογία 109
Catherine Grèze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. διαπιστώνει ότι οι επενδύσεις της 
περιφερειακής πολιτικής στις ΕΑΠ για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής είναι σχετικά περιορισμένες· 
διευκρινίζει, εξάλλου, ότι είναι 
περισσότερες οι επενδύσεις της 
περιφερειακής πολιτικής στις ΕΑΠ για 
δραστηριότητες που ενισχύουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής σε σχέση με εκείνες που 
πραγματοποιούνται για την 
αποκατάσταση των ζημιών που προκαλεί 
η κλιματική αλλαγή· σε αυτό το πλαίσιο, 
προκειμένου να επιτευχθούν με τον 
καλύτερο τρόπο οι στόχοι της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
υποστηρίζει την πρόταση της μελέτης της 
Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο 
του 2011 για συμπερίληψη ενός κριτηρίου 
που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή 
για κάθε χρηματοδοτούμενο από την 
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πολιτική συνοχής έργο, με στόχο να 
εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του έργου στο 
κλίμα·

Or. fr

Τροπολογία 110
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν 
οι δημόσιες υπηρεσίες για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή των ΕΑΠ, ιδίως στους τομείς των 
εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών, του 
ταχυδρομείου, της ενέργειας και των 
επικοινωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 111
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί την ενίσχυση των μέτρων 
στήριξης της γεωργίας του 
προγράμματος POSEI, ως απάντηση 
στον ανταγωνισμό από παραγωγούς που 
επωφελούνται από το χαμηλότερο κόστος 
παραγωγής και υποστηρίζει τη συνέχιση 
των εξαιρέσεων που παρέχονται στις 
ΕΑΠ στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 112
Catherine Grèze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί την ενίσχυση των μέτρων στήριξης 
της γεωργίας του προγράμματος POSEI, 
ως απάντηση στον ανταγωνισμό από 
παραγωγούς που επωφελούνται από το 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής και 
υποστηρίζει τη συνέχιση των εξαιρέσεων 
που παρέχονται στις ΕΑΠ στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ·

6. ζητεί την ενίσχυση των μέτρων στήριξης 
της γεωργίας του προγράμματος POSEI, 
ως απάντηση στον ανταγωνισμό από 
παραγωγούς που επωφελούνται από το 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής και 
υποστηρίζει τη συνέχιση των εξαιρέσεων
που παρέχονται στις ΕΑΠ στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ· υπενθυμίζει, ως προς αυτό, ότι 
κατά τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών 
μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει 
απαραιτήτως να λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπτώσεις των εν λόγω συμφωνιών στις 
τοπικές παραγωγές των ΕΑΠ· επιμένει 
ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να 
προωθούν την ανάπτυξη της παραγωγής 
βασικών ειδών διατροφής στα εδάφη των 
ΕΑΠ αντί για την παραγωγή που 
προορίζεται για εξαγωγές·

Or. fr

Τροπολογία 113
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ζητεί την ενίσχυση των μέτρων στήριξης 
της γεωργίας του προγράμματος POSEI, 
ως απάντηση στον ανταγωνισμό από 
παραγωγούς που επωφελούνται από το 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής και 
υποστηρίζει τη συνέχιση των εξαιρέσεων 
που παρέχονται στις ΕΑΠ στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ·

6. ζητεί την ενίσχυση των μέτρων στήριξης 
της γεωργίας του προγράμματος POSEI,
ως απάντηση στον ανταγωνισμό από 
παραγωγούς που επωφελούνται από το 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής και 
υποστηρίζει τη συνέχιση των ειδικών 
μηχανισμών για τις ΕΑΠ στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ·
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Or. fr

Τροπολογία 114
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υποστηρίζει την ανάγκη να 
διενεργηθεί μια προκαταρκτική ανάλυση
των επιπτώσεων που θα έχουν τα σχέδια 
ευρωπαϊκών κανόνων και οι συμφωνίες 
που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών·

Or. pt

Τροπολογία 115
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την ανάγκη για διατήρηση των 
μέτρων διαχείρισης και προστασίας των 
θαλάσσιων πόρων, αξιοποίησης της 
υδατοκαλλιέργειας, επαναφοράς της 
δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων για 
την ανανέωση του στόλου, και ζητεί την 
ενίσχυση της αντιστάθμισης του επιπλέον 
κόστους στο πρόγραμμα POSEI-Αλιεία·

7. τονίζει την ανάγκη για: διατήρηση των 
μέτρων βιώσιμης διαχείρισης και 
προστασίας των θαλάσσιων πόρων· 
προοδευτικό περιορισμό της πρόσβασης 
στις θαλάσσιες περιοχές που 
χαρακτηρίστηκαν βιογεωγραφικά 
ευαίσθητες επιτρέποντας μόνο τους 
περιφερειακούς στόλους· χρήση 
αλιευτικών εργαλείων φιλικών προς το 
περιβάλλον· αξιοποίηση της 
υδατοκαλλιέργειας· επαναφορά της 
δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων για 
τον εκσυγχρονισμό του στόλου με σκοπό 
τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας 
και υγιεινής και την υλοποίηση βέλτιστων 
πρακτικών, και ζητεί την ενίσχυση της 
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αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους στο 
πρόγραμμα POSEI-Αλιεία·

Or. pt

Τροπολογία 116
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την ανάγκη για διατήρηση των 
μέτρων διαχείρισης και προστασίας των 
θαλάσσιων πόρων, αξιοποίησης της 
υδατοκαλλιέργειας, επαναφοράς της 
δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων για 
την ανανέωση του στόλου, και ζητεί την 
ενίσχυση της αντιστάθμισης του επιπλέον 
κόστους στο πρόγραμμα POSEI-Αλιεία·

7. τονίζει την ανάγκη για διατήρηση των 
μέτρων διαχείρισης και προστασίας των 
θαλάσσιων πόρων, αξιοποίησης της 
υδατοκαλλιέργειας, επαναφοράς της 
δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων για 
την ανανέωση του στόλου, και ζητεί την 
ενίσχυση της αντιστάθμισης του επιπλέον 
κόστους στο πρόγραμμα POSEI-Αλιεία·
επιμένει στην ανάγκη δημιουργίας ενός 
ειδικού μηχανισμού για τον τομέα της 
αλιείας, σύμφωνα με το πρότυπο του 
POSEI, κατάλληλου για να πλαισιώσει 
την ανάπτυξη κάθε περιφέρειας βάσει 
προτύπων ανάπτυξης με τα οποία έχουν 
συμφωνήσει οι τοπικοί παράγοντες·

Or. fr

Τροπολογία 117
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. τονίζει την ανάγκη για διατήρηση των 
μέτρων διαχείρισης και προστασίας των 
θαλάσσιων πόρων, αξιοποίησης της 

7. τονίζει την ανάγκη για διατήρηση των 
μέτρων διαχείρισης και προστασίας των 
θαλάσσιων πόρων, αξιοποίησης της 
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υδατοκαλλιέργειας, επαναφοράς της 
δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων για 
την ανανέωση του στόλου, και ζητεί την 
ενίσχυση της αντιστάθμισης του επιπλέον 
κόστους στο πρόγραμμα POSEI-Αλιεία·

υδατοκαλλιέργειας, επαναφοράς της 
δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων για 
την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του 
στόλου, και ζητεί την ενίσχυση της 
αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους στο 
πρόγραμμα POSEI-Αλιεία·

Or. fr

Τροπολογία 118
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει στη θαλάσσια διάσταση των 
ΕΑΠ και στη σημασία της αλιευτικής 
δραστηριότητας, δεδομένης της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αυτών 
των περιοχών, οι δυνατότητες των οποίων 
πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα 
μέτρα για μια πραγματική θαλάσσια 
οικονομία και να ληφθούν δεόντως υπόψη 
στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής της Ευρώπης·

8. εκφράζει τη λύπη του που η πρόταση 
μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη 
την κατάσταση και την πραγματικότητα 
στις ΕΑΠ· επιμένει στη θαλάσσια 
διάσταση των ΕΑΠ και στη σημασία της 
αλιευτικής δραστηριότητας, δεδομένης της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αυτών 
των περιοχών, οι δυνατότητες των οποίων 
πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα και 
συνεπή μέτρα για μια πραγματική 
θαλάσσια οικονομία και να ληφθούν 
δεόντως υπόψη στο πρόγραμμα 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της 
Ευρώπης· θεωρεί θεμελιώδους σημασίας 
τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των 
« εσωτερικών » και « εξωτερικών »
πτυχών της ΚΑλΠ προς όφελος των ΕΑΠ, 
και την πρόβλεψη αντισταθμιστικών 
μέτρων με σκοπό να μετριαστούν οι 
ζημίες από τη σύναψη συμφωνιών 
αλιείας·

Or. fr
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Τροπολογία 119
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει στη θαλάσσια διάσταση των 
ΕΑΠ και στη σημασία της αλιευτικής 
δραστηριότητας, δεδομένης της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αυτών 
των περιοχών, οι δυνατότητες των οποίων 
πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα 
μέτρα για μια πραγματική θαλάσσια 
οικονομία και να ληφθούν δεόντως υπόψη 
στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής της Ευρώπης·

8. επιμένει στη θαλάσσια διάσταση των 
ΕΑΠ και στη σημασία της αλιευτικής 
δραστηριότητας, δεδομένης της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αυτών 
των περιοχών, οι δυνατότητες των οποίων 
πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα 
μέτρα για μια πραγματική θαλάσσια 
οικονομία και να ληφθούν δεόντως υπόψη 
στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής της Ευρώπης· τονίζει 
την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα 
συμφέροντα των ΕΑΠ που επηρεάζονται 
από τη διαπραγμάτευση διεθνών 
αλιευτικών συμφωνιών και να θεσπιστούν 
αντισταθμιστικά μέτρα που επιτρέπουν 
τον μετριασμό των ζημιών που 
προκύπτουν από τη σύναψη των εν λόγω 
συμφωνιών· 

Or. es

Τροπολογία 120
Alain Cadec, Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει στη θαλάσσια διάσταση των 
ΕΑΠ και στη σημασία της αλιευτικής 
δραστηριότητας, δεδομένης της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αυτών 
των περιοχών, οι δυνατότητες των οποίων 
πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα 
μέτρα για μια πραγματική θαλάσσια 
οικονομία και να ληφθούν δεόντως υπόψη 
στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης 

8. επιμένει στη θαλάσσια διάσταση των 
ΕΑΠ και στη σημασία της αλιευτικής 
δραστηριότητας για τον χωροταξικό 
σχεδιασμό και την απασχόληση των 
τοπικών πληθυσμών, δεδομένης της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αυτών 
των περιοχών, οι δυνατότητες των οποίων 
πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα 
μέτρα για μια πραγματική θαλάσσια 
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θαλάσσιας πολιτικής της Ευρώπης· οικονομία και να ληφθούν δεόντως υπόψη 
στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής της Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 121
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει το αυξανόμενο 
οικονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο 
απέραντος πλούτος των θαλάσσιων 
βυθών και τις τεράστιες δυνατότητες των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών στους 
τομείς της βιογενετικής, των ορυκτών και 
της βιοτεχνολογίας, και τονίζει ότι έχει 
σημασία να ληφθούν αυτά υπόψη στη 
«νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις 
ΕΑΠ», με σκοπό την ανάπτυξη 
οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση 
της θάλασσας και τη δημιουργία 
οικονομικών δραστηριοτήτων με υψηλή 
προστιθέμενη αξία, σε τομείς όπως η 
ιατρική, η φαρμακευτική και η ενέργεια, 
μεταξύ άλλων·

Or. pt

Τροπολογία 122
Alain Cadec, Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι οι ΕΑΠ του 
Ατλαντικού μπορούν να συμμετάσχουν 
στην υπό εκπόνηση στρατηγική για τον 
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Ατλαντικό, επικεντρώνοντας τη 
συμμετοχή τους σε θέματα 
προσβασιμότητας και θαλάσσιας 
οικονομίας·

Or. fr

Τροπολογία 123
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. έχει τη γνώμη ότι οι ΕΑΠ πρέπει να 
βρίσκονται και να θεωρείται ότι 
βρίσκονται στο επίκεντρο της θαλάσσιας 
πολιτικής της Ένωσης· επιμένει σχετικά 
με τον ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν όσον αφορά τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των θαλασσών, των 
ωκεανών και των παράκτιων περιοχών, 
καθώς και όσον αφορά τη διεθνή 
θαλάσσια διακυβέρνηση·

Or. fr

Τροπολογία 124
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει τη σημασία του τουριστικού 
τομέα και καλεί την Επιτροπή να 
επιταχύνει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
σχεδίου δράσης και να εξασφαλίσει 
μεγαλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων 
πιστωτικών ορίων, με ιδιαίτερη προσοχή 

9. υπενθυμίζει τη σημασία του τουριστικού 
τομέα και καλεί την Επιτροπή να 
επιταχύνει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
σχεδίου δράσης και να εξασφαλίσει 
μεγαλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων 
πιστωτικών ορίων, αποδίδοντας ειδικά
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στις ΕΑΠ· προσοχή στις ΕΑΠ·

Or. fr

Τροπολογία 125
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επιμένει στο γεγονός ότι οι ΕΑΠ 
προτίθενται να βασιστούν σε μια 
στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και 
να αναπτύξουν το δίκτυο των 
επιχειρήσεών τους· υποστηρίζει τη 
δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και 
κέντρων καινοτομίας, την ανάπτυξη έργων 
και συμπράξεων με φορείς της 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
κοινότητας και την ανταλλαγή ιδεών και 
βέλτιστων πρακτικών, μέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης της 
καινοτομίας·

10. επιμένει στο γεγονός ότι οι ΕΑΠ 
προτίθενται να βασιστούν σε μια 
στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και 
να αναπτύξουν το δίκτυο των 
επιχειρήσεών τους, ιδίως μέσω της 
προώθησης της νεανικής 
επιχειρηματικότητας με στόχο να 
εξελιχθούν οι ΜΜΕ και να αποτραπεί η 
ανεργία των νέων· υποστηρίζει τη 
δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και 
κέντρων καινοτομίας, την ανάπτυξη έργων 
και συμπράξεων με φορείς της 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
κοινότητας και την ανταλλαγή ιδεών και 
βέλτιστων πρακτικών, μέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης της 
καινοτομίας·

Or. ro

Τροπολογία 126
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επιμένει στο γεγονός ότι οι ΕΑΠ 
προτίθενται να βασιστούν σε μια 

10. επιμένει στο γεγονός ότι οι ΕΑΠ 
προτίθενται να βασιστούν σε μια 
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στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και 
να αναπτύξουν το δίκτυο των 
επιχειρήσεών τους· υποστηρίζει τη 
δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και 
κέντρων καινοτομίας, την ανάπτυξη έργων 
και συμπράξεων με φορείς της 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
κοινότητας και την ανταλλαγή ιδεών και 
βέλτιστων πρακτικών, μέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης της 
καινοτομίας·

στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και 
να αναπτύξουν το δίκτυο των 
επιχειρήσεών τους· υποστηρίζει τη 
δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και 
κέντρων καινοτομίας, την ανάπτυξη έργων 
και συμπράξεων με φορείς της 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
κοινότητας και την ανταλλαγή ιδεών και 
βέλτιστων πρακτικών, μέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης της 
καινοτομίας και ευφυούς εξειδίκευσης, 
όπως η πλατφόρμα S3·

Or. fr

Τροπολογία 127
Catherine Grèze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επιμένει στο γεγονός ότι οι ΕΑΠ 
προτίθενται να βασιστούν σε μια 
στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και 
να αναπτύξουν το δίκτυο των 
επιχειρήσεών τους· υποστηρίζει τη 
δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και 
κέντρων καινοτομίας, την ανάπτυξη έργων 
και συμπράξεων με φορείς της 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
κοινότητας και την ανταλλαγή ιδεών και 
βέλτιστων πρακτικών, μέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης της 
καινοτομίας·

10. επιμένει στο γεγονός ότι οι ΕΑΠ 
προτίθενται να βασιστούν σε μια 
στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και 
στην ανάπτυξη του δικτύου των 
επιχειρήσεών τους· υποστηρίζει τη 
δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και 
κέντρων καινοτομίας, την ανάπτυξη έργων 
και συμπράξεων με φορείς της 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
κοινότητας και την ανταλλαγή ιδεών και 
βέλτιστων πρακτικών, μέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης της 
καινοτομίας·

Or. fr

Τροπολογία 128
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επιμένει στο γεγονός ότι οι ΕΑΠ 
προτίθενται να βασιστούν σε μια 
στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και 
να αναπτύξουν το δίκτυο των 
επιχειρήσεών τους· υποστηρίζει τη 
δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και 
κέντρων καινοτομίας, την ανάπτυξη έργων 
και συμπράξεων με φορείς της 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
κοινότητας και την ανταλλαγή ιδεών και 
βέλτιστων πρακτικών, μέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης της 
καινοτομίας·

10. επιμένει στο γεγονός ότι οι ΕΑΠ 
προτίθενται να βασιστούν σε μια 
στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και 
να αναπτύξουν το δίκτυο των 
επιχειρήσεών τους· υποστηρίζει τη 
δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και 
κέντρων καινοτομίας ευρωπαϊκής 
εμβέλειας, την ανάπτυξη έργων και 
συμπράξεων με φορείς της επιστημονικής 
και τεχνολογικής κοινότητας και την 
ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων 
πρακτικών, μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων 
υποστήριξης της καινοτομίας·

Or. fr

Τροπολογία 129
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί στρατηγικές έξυπνης 
εξειδίκευσης και μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις στις ΕΑΠ στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης της συνοχής, καθώς και 
τη διασφάλιση ενεργού συμμετοχής στα 
εμβληματικά προγράμματα της 
στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 130
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός 
χώρος μεταφορών πρέπει να συμβάλει στη 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΕΑΠ 
και να μειώσει την έλλειψη 
προσβασιμότητάς τους· ζητεί να 
δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για τις 
ενισχύσεις των μεταφορών στις ΕΑΠ 
καθώς και να δημιουργηθούν και 
πλατφόρμες  υλικοτεχνικής υποδομής, και 
υποστηρίζει την υλοποίηση έργων όπως οι 
λεωφόροι της θάλασσας· τονίζει τις 
δυνατότητες του προγράμματος Marco 
Polo για τις ΕΑΠ, ζητεί από την Επιτροπή 
να γίνει ελαστικότερο και να παραταθεί 
μέχρι και μετά το 2013 και ότι ο 
«μηχανισμός για τη διασύνδεση στην 
Ευρώπη» να αναφέρεται συγκεκριμένα 
στις ΕΑΠ·

11. τονίζει ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός 
χώρος μεταφορών πρέπει να συμβάλει στη 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΕΑΠ 
και να μειώσει την έλλειψη 
προσβασιμότητάς τους· ζητεί να 
δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για τις 
ενισχύσεις των μεταφορών στις ΕΑΠ 
καθώς και να δημιουργηθούν και 
πλατφόρμες  υλικοτεχνικής υποδομής, και 
υποστηρίζει την υλοποίηση έργων όπως οι 
λεωφόροι της θάλασσας που να 
συμπεριλαμβάνουν τις ΕΑΠ· ζητεί την 
πλήρη ένταξη των ΕΑΠ στα έργα 
προτεραιότητας του μελλοντικού 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-
Μ)· τονίζει τις δυνατότητες του 
προγράμματος Marco Polo για τις ΕΑΠ, 
ζητεί από την Επιτροπή να γίνει 
ελαστικότερο και να παραταθεί μέχρι και 
μετά το 2013 και ότι ο «μηχανισμός για τη 
διασύνδεση στην Ευρώπη» να αναφέρεται 
συγκεκριμένα στις ΕΑΠ·

Or. fr

Τροπολογία 131
Catherine Grèze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός 
χώρος μεταφορών πρέπει να συμβάλει στη 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΕΑΠ 
και να μειώσει την έλλειψη 
προσβασιμότητάς τους· ζητεί να 
δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για τις 
ενισχύσεις των μεταφορών στις ΕΑΠ 
καθώς και να δημιουργηθούν και 
πλατφόρμες  υλικοτεχνικής υποδομής, και 
υποστηρίζει την υλοποίηση έργων όπως οι 

11. τονίζει ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός 
χώρος μεταφορών πρέπει να συμβάλει στη 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΕΑΠ, 
να μειώσει την έλλειψη προσβασιμότητάς 
τους και να καταπολεμήσει την κλιματική 
αλλαγή· ζητεί να δημιουργηθεί ένα ειδικό 
πλαίσιο για τις ενισχύσεις των μεταφορών 
στις ΕΑΠ ιδίως υπέρ των δημόσιων
συγκοινωνιών και για την ανάπτυξη των 
θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των 
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λεωφόροι της θάλασσας· τονίζει τις 
δυνατότητες του προγράμματος Marco 
Polo για τις ΕΑΠ, ζητεί από την Επιτροπή 
να γίνει ελαστικότερο και να παραταθεί 
μέχρι και μετά το 2013 και ότι ο 
«μηχανισμός για τη διασύνδεση στην 
Ευρώπη» να αναφέρεται συγκεκριμένα 
στις ΕΑΠ·

νησιών καθώς και να δημιουργηθούν και 
πλατφόρμες  υλικοτεχνικής υποδομής, και 
υποστηρίζει την υλοποίηση έργων όπως οι 
λεωφόροι της θάλασσας· τονίζει τις 
δυνατότητες του προγράμματος Marco 
Polo για τις ΕΑΠ, ζητεί από την Επιτροπή 
να γίνει ελαστικότερο και να παραταθεί 
μέχρι και μετά το 2013 και ότι ο 
«μηχανισμός για τη διασύνδεση στην 
Ευρώπη» να αναφέρεται συγκεκριμένα 
στις ΕΑΠ·

Or. fr

Τροπολογία 132
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός 
χώρος μεταφορών πρέπει να συμβάλει στη 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΕΑΠ 
και να μειώσει την έλλειψη 
προσβασιμότητάς τους· ζητεί να 
δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για τις 
ενισχύσεις των μεταφορών στις ΕΑΠ 
καθώς και να δημιουργηθούν και 
πλατφόρμες  υλικοτεχνικής υποδομής, και 
υποστηρίζει την υλοποίηση έργων όπως οι 
λεωφόροι της θάλασσας· τονίζει τις 
δυνατότητες του προγράμματος Marco 
Polo για τις ΕΑΠ, ζητεί από την Επιτροπή 
να γίνει ελαστικότερο και να παραταθεί 
μέχρι και μετά το 2013 και ότι ο 
«μηχανισμός για τη διασύνδεση στην 
Ευρώπη» να αναφέρεται συγκεκριμένα 
στις ΕΑΠ·

11. τονίζει ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός 
χώρος μεταφορών πρέπει να συμβάλει στη 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΕΑΠ 
και να μειώσει την έλλειψη 
προσβασιμότητάς τους· ζητεί να 
δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για τις 
ενισχύσεις των μεταφορών στις ΕΑΠ 
καθώς και να δημιουργηθούν και 
πλατφόρμες  υλικοτεχνικής υποδομής, και 
υποστηρίζει την υλοποίηση έργων όπως οι 
λεωφόροι της θάλασσας· τονίζει τις 
δυνατότητες του προγράμματος Marco 
Polo για τις ΕΑΠ, ζητεί από την Επιτροπή 
να γίνει ελαστικότερο και να παραταθεί 
μέχρι και μετά το 2013 και ότι ο 
«μηχανισμός για τη διασύνδεση στην 
Ευρώπη» να αναφέρεται συγκεκριμένα 
στις ΕΑΠ· επιμένει για την ένταξη των 
ΕΑΠ στη γραμμή των ΔΕΔ-Μ και του 
νέου μέσου που αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση των διασυνδέσεων στην 
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Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 133
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. τονίζει ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός 
χώρος μεταφορών πρέπει να συμβάλει στη 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΕΑΠ 
και να μειώσει την έλλειψη 
προσβασιμότητάς τους· ζητεί να 
δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για τις 
ενισχύσεις των μεταφορών στις ΕΑΠ 
καθώς και να δημιουργηθούν και 
πλατφόρμες υλικοτεχνικής υποδομής, και 
υποστηρίζει την υλοποίηση έργων όπως οι 
λεωφόροι της θάλασσας· τονίζει τις 
δυνατότητες του προγράμματος Marco 
Polo για τις ΕΑΠ, ζητεί από την Επιτροπή 
να γίνει ελαστικότερο και να παραταθεί 
μέχρι και μετά το 2013 και ότι ο 
«μηχανισμός για τη διασύνδεση στην 
Ευρώπη» να αναφέρεται συγκεκριμένα 
στις ΕΑΠ·

11. τονίζει ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός 
χώρος μεταφορών πρέπει να συμβάλει στη 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΕΑΠ 
και να μειώσει την έλλειψη 
προσβασιμότητάς τους· ζητεί να 
δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για τις 
ενισχύσεις των θαλάσσιων και εναέριων 
μεταφορών στις ΕΑΠ, παρόμοιο με αυτό 
του POSEI, που διασφαλίζει την αρχή 
της εδαφικής συνέχειας· ζητεί περαιτέρω 
να δημιουργηθούν και πλατφόρμες  
υλικοτεχνικής υποδομής, και υποστηρίζει 
την υλοποίηση έργων όπως οι λεωφόροι 
της θάλασσας· τονίζει τις δυνατότητες του 
προγράμματος Marco Polo για τις ΕΑΠ, 
ζητεί από την Επιτροπή να γίνει 
ελαστικότερο και να παραταθεί μέχρι και 
μετά το 2013 και ότι ο «μηχανισμός για τη 
διασύνδεση στην Ευρώπη» να αναφέρεται 
συγκεκριμένα στις ΕΑΠ·

Or. pt

Τροπολογία 134
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση των ΕΑΠ 12. υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση των ΕΑΠ 
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σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο 
κόστος· προτείνει την ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος 
στον τομέα της ενέργειας για να μειωθεί το 
κόστος της απομάκρυνσης, των υποδομών 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών·

σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο 
κόστος· προτείνει την ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη 
δημιουργία ενός προγράμματος ειδικά για 
τα ερευνητικά σχέδια στον εν λόγω τομέα 
και στον τομέα της διαφοροποίησης της 
περιφερειακής ενεργειακής βάσης, που θα 
εστιάζει ιδίως στη γεωθερμική και την 
παλιρροιακή ενέργεια καθώς και στην 
ενέργεια υδρογόνου, και τη δημιουργία 
ενός ειδικού προγράμματος στον τομέα της 
ενέργειας για να μειωθεί το κόστος της 
απομάκρυνσης, των υποδομών και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών·

Or. pt

Τροπολογία 135
Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση των ΕΑΠ 
σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο 
κόστος· προτείνει την ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος 
στον τομέα της ενέργειας για να μειωθεί το 
κόστος της απομάκρυνσης, των υποδομών 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών·

12. υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση των ΕΑΠ 
σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο 
κόστος· προτείνει την ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω 
πρωτοβουλιών όπως είναι το «Σύμφωνο 
των Νησιών», το οποίο αποσκοπεί στη 
δημιουργία τοπικών προγραμμάτων 
δράσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και επιλέξιμων σχεδίων με στόχο την 
επίτευξη μείωσης των εκπομπών CO2 
κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020, και 
τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος 
στον τομέα της ενέργειας για να μειωθεί το 
κόστος της απομάκρυνσης, των υποδομών 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών·

Or. es
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Τροπολογία 136
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση των ΕΑΠ 
σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο 
κόστος· προτείνει την ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος 
στον τομέα της ενέργειας για να μειωθεί το 
κόστος της απομάκρυνσης, των υποδομών 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών·

12. υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση των ΕΑΠ 
σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο 
κόστος· προτείνει την ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος 
στον τομέα της ενέργειας για να μειωθεί το 
κόστος της απομάκρυνσης, των υποδομών 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι 
φιλόδοξες πολιτικές τις οποίες ξεκίνησαν 
οι ΕΑΠ όσον αφορά την ανάπτυξη των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 137
Catherine Grèze

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση των ΕΑΠ 
σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο 
κόστος· προτείνει την ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη 
δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος 
στον τομέα της ενέργειας για να μειωθεί το 
κόστος της απομάκρυνσης, των υποδομών 
και των παρεχόμενων υπηρεσιών·

12. υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση των ΕΑΠ 
σε σχέση με τα εισαγόμενα ορυκτά 
καύσιμα συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο 
κόστος· προτείνει την ενίσχυση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης, την προώθηση 
του περιορισμού της χρήσης καυσίμων
και τη δημιουργία ενός ειδικού 
προγράμματος στον τομέα της ενέργειας 
για να μειωθεί το κόστος της 
απομάκρυνσης, των υποδομών και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών·
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Or. fr

Τροπολογία 138
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, πανομοιότυπο με τα 
προγράμματα POSEI, διασφαλίζοντας την 
πλήρη συμφωνία με τα άλλα ευρωπαϊκά 
ταμεία σε αυτούς τους τομείς·

13. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι το 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει τη 
θέσπιση ειδικών μέτρων με σκοπό να 
μετριαστούν οι επιπτώσεις των 
χαρακτηριστικών των εξόχως 
απόκεντρων περιφερειών, μεταξύ των 
οποίων και τα μέτρα που είναι αναγκαία 
προκειμένου να επιτραπεί στις ΕΑΠ να 
συμμετάσχουν πλήρως και σε ισότιμη 
βάση με τις άλλες περιφέρειες σε όλα τα 
οριζόντια προγράμματα της Ένωσης· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι η απόκλιση από το εν 
λόγω άρθρο υπήρξε μικρή, γεγονός που 
περιορίζει τη σημασία του όσον αφορά τη 
διαμόρφωση των εν λόγω πολιτικών και 
την αποκόμιση οφέλους από αυτές· καλεί 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ειδικό 
πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας, των 
μεταφορών και των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, 
πανομοιότυπο με τα προγράμματα POSEI, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμφωνία με τα 
άλλα ευρωπαϊκά ταμεία σε αυτούς τους 
τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 139
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, πανομοιότυπο με τα
προγράμματα POSEI, διασφαλίζοντας την 
πλήρη συμφωνία με τα άλλα ευρωπαϊκά 
ταμεία σε αυτούς τους τομείς·

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, με βάση τα προγράμματα 
POSEI, το οποίο θα έχει τον καλύτερο 
δυνατό βαθμό συνέργειας με τους άλλους 
άξονες δράσης της Ένωσης σε αυτούς 
τους τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 140
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, πανομοιότυπο με τα 
προγράμματα POSEI, διασφαλίζοντας την 
πλήρη συμφωνία με τα άλλα ευρωπαϊκά 
ταμεία σε αυτούς τους τομείς·

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της 
ενέργειας, των χερσαίων και θαλάσσιων 
μεταφορών και των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, 
πανομοιότυπο με τα προγράμματα POSEI, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμφωνία με τα 
άλλα ευρωπαϊκά ταμεία σε αυτούς τους 
τομείς·

Or. fr

Τροπολογία 141
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 13. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
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ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών, πανομοιότυπο με τα 
προγράμματα POSEI, διασφαλίζοντας την 
πλήρη συμφωνία με τα άλλα ευρωπαϊκά 
ταμεία σε αυτούς τους τομείς.

ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της 
ενέργειας και των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, 
πανομοιότυπο με τα προγράμματα POSEI, 
διασφαλίζοντας την πλήρη συμφωνία με τα 
άλλα ευρωπαϊκά ταμεία σε αυτούς τους 
τομείς.

Or. pt

Τροπολογία 142
Maurice Ponga

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. κάνει έκκληση για τη δημιουργία 
μιας επιτροπής παρακολούθησης υψηλού 
επιπέδου εντός της Επιτροπής, 
προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή 
των ΕΑΠ στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα, να καθοριστούν πολιτικές 
προοπτικές, να εκπονηθεί και να 
ενισχυθεί το μελλοντικό όραμα για τις 
ΕΑΠ με ορίζοντα το 2020·

Or. fr

Τροπολογία 143
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα 
με σκοπό την καταπολέμηση της 
ανεργίας και της ανεργίας των νέων, και 
κατά της επίμονης φτώχειας και των 
ανισοτήτων στη διανομή του 
εισοδήματος στις ΕΑΠ, όντας τα 
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ποσοστά για όλα αυτά τα θέματα από τα 
υψηλότερα της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 144
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. θεωρεί ότι οι καινοτόμες 
χρηματοδοτήσεις της πολιτικής συνοχής 
θα μπορούσαν να ανταποκριθούν εν μέρει 
στο χρόνιο πρόβλημα έλλειψης 
επενδύσεων στις πολύ μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ΕΑΠ, 
αλλά και ότι μια μέγιστη απλοποίηση των 
διαδικασιών, με παράλληλη διατήρηση 
επαρκούς επιπέδου ασφάλειας, πρέπει να 
συνιστά ανεπαρκή προϋπόθεση· 
υπογραμμίζει την πρόταση της έκθεσης 
του κ. Pedro Solbes, που προτείνει τη 
δημιουργία περιφερειακών επενδυτικών 
ταμείων στηριζομενων από την ΕΤΕπ, 
προκειμένου να αναπτυχθούν οι 
περιφερειακές αγορές επενδυτικών 
κεφαλαίων· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετική νομοθετική πράξη·

Or. fr

Τροπολογία 145
Rolandas Paksas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί επιτακτικά την ανάληψη 
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συγκεκριμένων δράσεων που θα 
ευνοήσουν τις επενδύσεις των ΜΜΕ από 
τις ΕΑΠ στο εξωτερικό, συνεισφέροντας 
κατά συνέπεια στην καλύτερη 
ενσωμάτωση των εν λόγω περιοχών στο 
γεωγραφικό τους περιβάλλον·

Or. lt

Τροπολογία 146
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες 
που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής σε 
σχέση με τις ΕΑΠ προκειμένου να 
ενισχυθεί η δημιουργία τοπικών 
μηχανισμών έρευνας αντάξιων των 
υφιστάμενων δυνατοτήτων αφενός, και 
να υποστηριχθεί και να υποβοηθηθεί η 
ανάπτυξη ελκυστικών πανεπιστημίων με 
καλές επιδόσεις, που θα διαθέτουν 
ουσιαστικά μέσα και θα είναι ισάξια των 
πανεπιστημίων που υπάρχουν στα λοιπά 
εδάφη της Ένωσης, αφετέρου·

Or. fr

Τροπολογία 147
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. επιθυμεί να δημιουργούνται 
πειραματικοί μηχανισμοί σε 
περιορισμένους τομείς στις εν λόγω 
περιφέρειες όσον αφορά τη σύναψη 
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δημόσιων συμβάσεων, ώστε να γίνονται 
οι σταθμίσεις στο πλαίσιο των 
διαδικασιών ανάθεσης λαμβάνοντας 
υπόψη την εδαφικότητα των 
διαγωνιζόμενων φορέων·

Or. fr

Τροπολογία 148
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των περιφερειακών αρχών των ΕΑΠ στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
μιας από κοινού διακυβέρνησης σε 
διάφορα επίπεδα, καθώς και τη 
μεγαλύτερη ορατότητα αυτών των 
περιοχών στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα·

14. ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών των 
ΕΑΠ στην προετοιμασία και την 
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
πολιτικών, στο πλαίσιο μιας 
διακυβέρνησης σε διάφορα επίπεδα και σε 
συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
ειδικές τους ανάγκες λαμβάνονται υπόψη 
σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 149
Maria do Céu Patrão Neves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των περιφερειακών αρχών των ΕΑΠ στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
μιας από κοινού διακυβέρνησης σε 
διάφορα επίπεδα, καθώς και τη 

14. υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των περιφερειακών αρχών των ΕΑΠ στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με βάση τις 
αρχές της ευελιξίας, της 
προσαρμοστικότητας και της 
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μεγαλύτερη ορατότητα αυτών των 
περιοχών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

επεκτασιμότητας, στο πλαίσιο της 
επικουρικότητας και μιας από κοινού 
διακυβέρνησης σε διάφορα επίπεδα, καθώς 
και τη μεγαλύτερη ορατότητα αυτών των 
περιοχών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Or. pt

Τροπολογία 150
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των περιφερειακών αρχών των ΕΑΠ στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
μιας από κοινού διακυβέρνησης σε 
διάφορα επίπεδα, καθώς και τη 
μεγαλύτερη ορατότητα αυτών των 
περιοχών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

14. υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των περιφερειακών αρχών των ΕΑΠ στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
μιας από κοινού διακυβέρνησης 
πολλαπλών επιπέδων, καθώς και τη 
μεγαλύτερη ορατότητα αυτών των 
περιοχών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Or. fr

Τροπολογία 151
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover, Rosa Estaràs 
Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των περιφερειακών αρχών των ΕΑΠ στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
μιας από κοινού διακυβέρνησης σε 
διάφορα επίπεδα, καθώς και τη 
μεγαλύτερη ορατότητα αυτών των 

14. υποστηρίζει τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των περιφερειακών αρχών των ΕΑΠ στην 
προετοιμασία και την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στο πλαίσιο 
μιας από κοινού διακυβέρνησης σε 
πολλαπλά επίπεδα, καθώς και τη 
μεγαλύτερη ορατότητα αυτών των 
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περιοχών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· περιοχών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Or. fr

Τροπολογία 152
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει λεπτομερή μελέτη για τη 
διαμόρφωση των τιμών στις ΕΑΠ 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι 
κατάλληλοι μοχλοί δράσης που θα 
καταστήσουν την κοινή αγορά πιο 
αποτελεσματική στα εν λόγω εδάφη·

Or. fr

Τροπολογία 153
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναφέρει ότι οι ΕΑΠ αντιπροσωπεύουν 
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 
υπόλοιπο κόσμο και καλεί για μια 
προσέγγιση που αναγνωρίζει τη γειτονία
με τις τρίτες χώρες και με τις χώρες με 
προνομιούχους πολιτιστικούς και 
ιστορικούς δεσμούς· εφιστά την προσοχή 
στις δυσκολίες ενσωμάτωσης στις 
αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες, στις 
επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών και στην επίδραση της 
εξωτερικής διάστασης ορισμένων 
ευρωπαϊκών πολιτικών·

15. τονίζει ότι οι ΕΑΠ αντιπροσωπεύουν 
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 
υπόλοιπο κόσμο και υποστηρίζει μια 
προσέγγιση που αναγνωρίζει τη γειτονία 
με τις τρίτες χώρες και με τις χώρες με τις 
οποίες διατηρούν ιδιαίτερους 
πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς· 
εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες 
ενσωμάτωσής τους στις αντίστοιχες 
γεωγραφικές ζώνες τους·
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Or. en

Τροπολογία 154
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναφέρει ότι οι ΕΑΠ αντιπροσωπεύουν 
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 
υπόλοιπο κόσμο και καλεί για μια 
προσέγγιση που αναγνωρίζει τη γειτονία 
με τις τρίτες χώρες και με τις χώρες με 
προνομιούχους πολιτιστικούς και 
ιστορικούς δεσμούς· εφιστά την προσοχή 
στις δυσκολίες ενσωμάτωσης στις 
αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες, στις
επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών και στην επίδραση της 
εξωτερικής διάστασης ορισμένων 
ευρωπαϊκών πολιτικών·

15. αναφέρει ότι οι ΕΑΠ αντιπροσωπεύουν 
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 
υπόλοιπο κόσμο και καλεί για μια 
προσέγγιση, ιδίως με τη συνέχιση του 
προβληματισμού που ανήγγειλε η 
Επιτροπή σε συνεργασία με τις ΕΑΠ, που 
αναγνωρίζει τη γειτονία της ΕΕ με τρίτες 
χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών
με προνομιούχους πολιτιστικούς και 
ιστορικούς δεσμούς· εφιστά την προσοχή 
στις δυσκολίες ενσωμάτωσης στις 
αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες, και στην 
ανάγκη να εξευρεθούν ειδικά καινοτόμα 
συστήματα που θα ενθαρρύνουν την 
πραγματική περιφερειακή ολοκλήρωση 
μέσω κοινών προγραμμάτων και έργων 
ανάμεσα στις ΕΑΠ και τις όμορες τρίτες 
χώρες και να υπάρξει συνδρομή ώστε να 
δημιουργηθεί δυνατότητα καλής 
σύνδεσης στις αντίστοιχες γεωγραφικές 
ζώνες· υπογραμμίζει την ανάγκη 
διενέργειας μελετών προκειμένου να 
υπολογιστούν οι επιπτώσεις των διεθνών 
εμπορικών συμφωνιών και οι συνέπειές 
τους σε σχέση με την εξωτερική 
διάσταση ορισμένων ευρωπαϊκών 
πολιτικών·

Or. fr

Τροπολογία 155
Patrice Tirolien
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναφέρει ότι οι ΕΑΠ αντιπροσωπεύουν 
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 
υπόλοιπο κόσμο και καλεί για μια 
προσέγγιση που αναγνωρίζει τη γειτονία 
με τις τρίτες χώρες και με τις χώρες με 
προνομιούχους πολιτιστικούς και 
ιστορικούς δεσμούς· εφιστά την προσοχή 
στις δυσκολίες ενσωμάτωσης στις 
αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες, στις 
επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών και στην επίδραση της 
εξωτερικής διάστασης ορισμένων 
ευρωπαϊκών πολιτικών·

15. αναφέρει ότι οι ΕΑΠ 
αντιπροσωπεύουν το σημείο σύνδεσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο 
κόσμο και καλεί για μια προσέγγιση που 
αναγνωρίζει τη γειτονία με τις τρίτες χώρες 
και με τις χώρες με προνομιούχους 
πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς· 
εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες 
ενσωμάτωσης στις αντίστοιχες 
γεωγραφικές ζώνες, στις ενίοτε 
δραματικές επιπτώσεις των διεθνών 
εμπορικών συμφωνιών, οι οποίες δεν 
λαμβάνουν ποτέ υπόψη τα επιθετικά 
συμφέροντα των ΕΑΠ και στην επίδραση 
της εξωτερικής διάστασης ορισμένων 
ευρωπαϊκών πολιτικών· επιθυμεί, σε αυτό 
το πλαίσιο, να παρασχεθούν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι αναλύσεις των 
επιπτώσεων εφόσον οι εμπορικές 
συμφωνίες επηρεάζουν άμεσα σημαντικές 
παραγωγές στο εσωτερικό των ΕΑΠ·

Or. fr

Τροπολογία 156
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. αναφέρει ότι οι ΕΑΠ αντιπροσωπεύουν 
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 
υπόλοιπο κόσμο και καλεί για μια 
προσέγγιση που αναγνωρίζει τη γειτονία 
με τις τρίτες χώρες και με τις χώρες με 
προνομιούχους πολιτιστικούς και 
ιστορικούς δεσμούς· εφιστά την προσοχή 
στις δυσκολίες ενσωμάτωσης στις 

15. αναφέρει ότι οι ΕΑΠ αντιπροσωπεύουν 
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 
υπόλοιπο κόσμο και καλεί για μια 
προσέγγιση που αναγνωρίζει τη γειτονία 
με τις τρίτες χώρες και με τις χώρες με 
προνομιούχους πολιτιστικούς και 
ιστορικούς δεσμούς· εφιστά την προσοχή 
στις δυσκολίες ενσωμάτωσης στις 
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αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες, στις 
επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών και στην επίδραση της 
εξωτερικής διάστασης ορισμένων 
ευρωπαϊκών πολιτικών·

αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες, στις 
επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών και στην επίδραση της 
εξωτερικής διάστασης ορισμένων 
ευρωπαϊκών πολιτικών· εκτιμά ότι η 
αξιοποίηση των ιδιαίτερων 
πλεονεκτημάτων των ΕΑΠ, ως 
προπυργίων της Ένωσης εκτός 
ευρωπαϊκής ηπείρου, αποτελεί την 
καλύτερη στρατηγική για την εξασφάλιση 
της ενδογενούς και βιώσιμης ανάπτυξης 
των περιοχών αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 157
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει ότι οι ΕΑΠ αντιπροσωπεύουν 
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 
υπόλοιπο κόσμο και καλεί για μια 
προσέγγιση που αναγνωρίζει τη γειτονία 
με τις τρίτες χώρες και με τις χώρες με 
προνομιούχους πολιτιστικούς και 
ιστορικούς δεσμούς· εφιστά την προσοχή 
στις δυσκολίες ενσωμάτωσής τους στις 
αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες τους, στις 
επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών 
συμφωνιών και στην επίδραση της 
εξωτερικής διάστασης ορισμένων 
πολιτικών·της ΕΕ·

15. τονίζει ότι οι ΕΑΠ αντιπροσωπεύουν 
τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον 
υπόλοιπο κόσμο και τάσσεται υπέρ της 
ανάγκης για εφαρμογή μιας προσέγγισης 
που αναγνωρίζει τις σχέσεις γειτονίας τους 
με τρίτες χώρες και με τις χώρες με τις 
οποίες διατηρούν ιδιαίτερους 
πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς· 
εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες 
ενσωμάτωσης στις αντίστοιχες 
γεωγραφικές ζώνες, στις επιπτώσεις των 
διεθνών εμπορικών συμφωνιών και στις 
επιπτώσεις της εξωτερικής διάστασης 
ορισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 158
Younous Omarjee
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. εκφράζει τη λύπη του για την 
απροθυμία που, εκ πρώτης όψεως, 
επιδεικνύει η ΓΔ Εμπορίου να λάβει 
υπόψη, κατά τη διαπραγμάτευση για τις 
συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης 
(ΣΟΕΣ), τις ιδιαιτερότητες των ΕΑΠ, και 
ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να 
συνεχίσει να αναζητεί συμβιβαστικές 
λύσεις που να σέβονται τα συμφέροντα 
των ενδιαφερόμενων ΕΑΠ στο πλαίσιο 
των οριστικών συμφωνιών που θα 
συναφθούν με τις χώρες ΑΚΕ·

Or. fr

Τροπολογία 159
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπενθυμίζει εκ νέου την ανάγκη 
καλύτερης συνέργειας ανάμεσα στα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, 
προκειμένου να βελτιωθούν τα έργα 
κοινού ενδιαφέροντος και η περιφερειακή 
ένταξη των ΕΑΠ· υπενθυμίζει, σε αυτό το 
πλαίσιο, την πρόταση που έχει κατ’ 
επανάληψη διατυπώσει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για εγγραφή του ΕΤΑ στον 
προϋπολογισμό·

Or. fr

Τροπολογία 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover



AM\894372EL.doc 87/94 PE483.761v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επιμένει στη σημασία της εδαφικής 
συνεργασίας για τις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές (ΕΑΠ) και έχει την άποψη ότι 
θα πρέπει να σχεδιαστεί για καθεμία από 
αυτές εξατομικευμένη αναπτυξιακή 
στρατηγική, προσαρμοσμένη στο δικό 
της τοπικό πλαίσιο και στο πλαίσιο των 
γειτονικών της εδαφών· υπογραμμίζει την 
ανάγκη ανάλυσης της δυνατότητας των 
ΕΑΠ να μπορούν να υλοποιήσουν έργα 
από κοινού με τρίτες χώρες της ΕΕ· 

Or. es

Τροπολογία 161
Younous Omarjee

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. επιθυμεί να προσκομίσει η Επιτροπή 
αποδείξεις της πραγματικής πρόθεσής 
της να προωθήσει την περιφερειακή 
ένταξη των ΕΑΠ·

Or. fr

Τροπολογία 162
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί τη συνέχιση των προγραμμάτων 16. ζητεί τη συνέχιση των προγραμμάτων 
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εδαφικής συνεργασίας στις ΕΑΠ και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων, με 
σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη 
διακρατική συνεργασία και να 
καταργηθεί, όσον αφορά τις ΕΑΠ, το 
κριτήριο των 150 χιλιομέτρων στη 
διασυνοριακή συνεργασία·

εδαφικής συνεργασίας στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 163
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maria do Céu Patrão Neves, Juan 
Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato Adrover

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί τη συνέχιση των προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας στις ΕΑΠ και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων, με 
σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη 
διακρατική συνεργασία και να καταργηθεί, 
όσον αφορά τις ΕΑΠ, το κριτήριο των 150 
χιλιομέτρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία·

16. ζητεί τη συνέχιση των προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας στις ΕΑΠ και 
υποστηρίζει την κανονιστική ευελιξία με 
σκοπό την καλύτερη χρήση της 
χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη και 
την υλοποίηση έργων συνεργασίας, 
καθώς και αύξηση στο 85% του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης του 
ΕΤΠΑ, με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη 
σημασία στη διακρατική συνεργασία και 
να καταργηθεί, όσον αφορά τις ΕΑΠ, το 
κριτήριο των 150 χιλιομέτρων θαλάσσιων 
συνόρων στη διασυνοριακή συνεργασία·

Or. fr

Τροπολογία 164
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί τη συνέχιση των προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας στις ΕΑΠ και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων, με 
σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη 
διακρατική συνεργασία και να καταργηθεί, 
όσον αφορά τις ΕΑΠ, το κριτήριο των 150 
χιλιομέτρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία·

16. ζητεί τη συνέχιση των προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας στις ΕΑΠ και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων, με 
σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη 
διακρατική συνεργασία και να καταργηθεί, 
όσον αφορά τις ΕΑΠ, το κριτήριο των 150 
χιλιομέτρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία· χαιρετίζει την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη νομοθετική 
της πρόταση για την «ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία», να αποτελέσει ο εν 
λόγω τομέας καταφύγιο για τις ΕΑΠ, 
αλλά εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για 
τους κανόνες θέσπισης επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, που δεν λαμβάνουν 
υπόψη την περιφερειακή νομική, 
διοικητική και γεωπολιτική 
πραγματικότητα·

Or. fr

Τροπολογία 165
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί τη συνέχιση των προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας στις ΕΑΠ και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων, με 
σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη 
διακρατική συνεργασία και να καταργηθεί,
όσον αφορά τις ΕΑΠ, το κριτήριο των 150 
χιλιομέτρων στη διασυνοριακή 
συνεργασία·

16. ζητεί τη συνέχιση των προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας στις ΕΑΠ και 
υποστηρίζει την ενίσχυση της 
χρηματοδότησης των προγραμμάτων, με 
σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη 
διακρατική συνεργασία και να καταργηθεί 
το κριτήριο των 150 χιλιομέτρων που 
περιορίζει τις δυνατότητες 
διασυνοριακής συνεργασίας·

Or. es
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Τροπολογία 166
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπογραμμίζει επιπλέον ότι η 
προνομιούχα γεωγραφική θέση των ΕΑΠ 
αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις 
σχέσεις της με τις χώρες της Αφρικής και 
της Κεντρικής Αμερικής καθώς και με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής· κρίνει 
ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να 
ενισχυθούν οι προοπτικές της 
διασυνοριακής συνεργασίας, 
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη 
δημιουργία οικονομικών δυνατοτήτων 
και θέσεων απασχόλησης·

Or. pt

Τροπολογία 167
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι ΕΑΠ όσον 
αφορά τη συνεργασία για την ανάπτυξη 
στο πλαίσιο προνομιούχων πλατφορμών 
συνεργασίας με τις όμορες τρίτες χώρες 
καθώς και με περιοχές που μπορούν να 
φέρουν εις πέρας το σημαντικό έργο της 
διευκόλυνσης της ανάπτυξης στο 
γεωγραφικό περιβάλλον τους·

Or. fr
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Τροπολογία 168
Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα 
«διατλαντικών διαλόγων», που χειρίζεται 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οφείλει να ευνοεί 
τις ΕΑΠ με σκοπό την ενίσχυση της 
σημασίας του γεωστρατηγικού ρόλου 
τους και την επακόλουθη αποκόμιση 
οφελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. pt

Τροπολογία 169
Nuno Teixeira, Younous Omarjee, Luís Paulo Alves, Maurice Ponga, Maria do Céu 
Patrão Neves, Juan Fernando López Aguilar, María Irigoyen Pérez, Gabriel Mato 
Adrover, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι μπορούν και άλλες 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
αποφασίσουν να γίνουν ΕΑΠ, επιλέγοντας 
το καθεστώς που τους ταιριάζει, και 
εφιστά την προσοχή των υφισταμένων 
ΕΑΠ στο ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν όσον αφορά την 
προώθηση και την ενίσχυση του 
καθεστώτος τους·

17. υπενθυμίζει ότι οι υπερπόντιες χώρες 
και τα εδάφη της Δανίας, της Γαλλίας και 
των Κάτω Χωρών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 355 της 
ΣΛΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να γίνουν 
ΕΑΠ, επιλέγοντας το καθεστώς που τους 
ταιριάζει, και εφιστά την προσοχή των 
υφισταμένων ΕΑΠ στο ρόλο που μπορούν 
να διαδραματίσουν όσον αφορά την 
προώθηση και την ενίσχυση του 
καθεστώτος τους·

Or. fr
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Τροπολογία 170
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι μπορούν και άλλες 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
αποφασίσουν να γίνουν ΕΑΠ, επιλέγοντας 
το καθεστώς που τους ταιριάζει, και 
εφιστά την προσοχή των υφισταμένων 
ΕΑΠ στο ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν όσον αφορά την 
προώθηση και την ενίσχυση του 
καθεστώτος τους·

17. υπενθυμίζει ότι μπορούν και άλλες 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
αποφασίσουν να γίνουν ΕΑΠ εφόσον 
πληρούν τα κριτήρια που αφορούν ειδικά 
τις ΕΑΠ και που θεσπίστηκαν με το 
άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, επιλέγοντας το 
καθεστώς που τους ταιριάζει, και εφιστά 
την προσοχή των υφισταμένων ΕΑΠ στο 
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν 
όσον αφορά την προώθηση και την 
ενίσχυση του καθεστώτος τους·

Or. fr

Τροπολογία 171
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπενθυμίζει ότι μπορούν και άλλες 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
αποφασίσουν να γίνουν ΕΑΠ, επιλέγοντας 
το καθεστώς που τους ταιριάζει, και 
εφιστά την προσοχή των υφισταμένων 
ΕΑΠ στο ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν όσον αφορά την 
προώθηση και την ενίσχυση του 
καθεστώτος τους·

17. υπενθυμίζει ότι μπορούν και άλλες 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
αποφασίσουν να γίνουν ΕΑΠ, επιλέγοντας 
το καθεστώς που τους ταιριάζει, και 
εφιστά την προσοχή των υφιστάμενων 
ΕΑΠ στο ρόλο που μπορούν να 
διαδραματίσουν όσον αφορά την 
προώθηση και την ενίσχυση του 
καθεστώτος τους·

Or. en

Τροπολογία 172
Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει σχετικά με το θέμα τη 
διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού για 
τις προπαρασκευαστικές δράσεις με 
σκοπό τη στήριξη της Μαγιόττε ή 
οποιουδήποτε άλλου εν δυνάμει θιγόμενου 
εδάφους, κατά τη μετάβαση σε καθεστώς 
εξόχως απόκεντρης περιοχής και για τη 
στήριξη περιοχών κατά τη διαδικασία 
μετάβασής τους σε καθεστώς ΕΑΠ·

Or. en

Τροπολογία 173
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει την επικείμενη είσοδο 
της Μαγιότ στο καθεστώς των ΕΑΠ και 
καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει κυρίως 
τη διοικητική και τεχνική συνδρομή που 
είναι απαραίτητη για τη σωστή 
απορρόφηση των πόρων· εκτιμά ότι θα 
καταστεί αναγκαία η πρόβλεψη ειδικών 
μηχανισμών για την εν λόγω περιφέρεια 
στο πλαίσιο της κατάρτισης του Ταμείου 
Συνοχής στο προσεχές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. fr

Τροπολογία 174
Rolandas Paksas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. δεδομένου του μοναδικού 
χαρακτήρα των ΕΑΠ, υπογραμμίζει την 
ανάγκη να διατηρηθεί η κατά 
προτεραιότητα ενίσχυσή τους στο πλαίσιο 
της διαρθρωτικής πολιτικής για 
οικονομική και κοινωνική συνοχή·

Or. lt


