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Τροπολογία 1
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας·

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας παρέχοντας στοχευμένη 
στήριξη για την αντιμετώπιση των 
επειγουσών αναγκών και των τομέων που 
υστερούν σε αναπτυξιακό δυναμικό, τόσο 
στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας·

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία, αποτελεί τη 
σημαντικότερη κοινοτική πηγή 
επενδύσεων στην πραγματική οικονομία 
και μεγιστοποιεί τη μόχλευση των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, 
μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και σε 
τοπικό επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας·

1. υπογραμμίζει ότι με τους τρέχοντες 
χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, η 
στήριξη που παρέχει η πολιτική συνοχής 
είναι αναπόσπαστο μέρος της 
προσπάθειας βελτίωσης της οικονομικής 
ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας 
των κρατών μελών και των περιφερειών 
τους· αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις σε 
έρευνα και καινοτομία είναι εξίσου 
καίριες για την επίτευξη αειφόρου 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 4
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας·

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας· θεωρεί ότι η πολιτική 
συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για 
την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων 
στους τομείς των υποδομών, της 
καινοτομίας και πρωτοβουλιών 
επιστημονικού και κοινωνικού 
περιεχομένου·

Or. bg
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Τροπολογία 5
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας·

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας, με στόχο την ενδυνάμωση 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής μειώνοντας τις 
περιφερειακές αποκλείσεις και με στόχο 
να υλοποιήσει την στρατηγική της 
Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη
χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 6
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας·

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων του 
ευρωπαϊκού προϋπολογισμού·

Or. fr

Τροπολογία 7
Juozas Imbrasas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας·

1. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην 
ευρωπαϊκή οικονομία και
ανταγωνιστικότητα και αποτελεί τη 
μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων της 
Κοινότητας·

Or. lt

Τροπολογία 8
Franck Proust

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 9
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 2. τονίζει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
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ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

μεγάλες εταιρείες ευθύνονται για το 42,3% 
της προστιθέμενης αξίας του 
επιχειρηματικού τομέα, για το 32,6% των 
ατόμων με εργασία και για πάνω από το 
50% των συνολικών εξαγωγών, παρά το
γεγονός ότι εκπροσωπούν ένα μικρό 
μερίδιο του επιχειρηματικού πληθυσμού
και επιμένει ότι, όσον αφορά την παροχή 
γεωγραφικά στοχευμένης στήριξης, δεν 
πρέπει να δίνεται βαρύτητα στο μέγεθος 
της επιχείρησης αλλά σε ένα και μοναδικό 
κριτήριο: την ποιότητα και την 
απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

Or. en

Τροπολογία 10
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα, εκτελώντας μεταφορά γνώσεων 
εντός της ΕΕ και των περιφερειών της· 
υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες εταιρείες 
επιδρούν θετικά στην ανταγωνιστικότητα 
της ΕΕ μέσω της εφοδιαστικής τους 
αλυσίδας, της κινητικότητας εργατικού 
δυναμικού που δημιουργείται αλλά και με 
δεδομένο ότι εισάγουν βέλτιστες 
πρακτικές στη διαχείριση της 
καινοτομίας· επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

Or. en
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Τροπολογία 11
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα, αλλά παρ’ όλα αυτά συμπεραίνει 
ότι οι περίπου 20,8 εκατομμύρια 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
δημιουργούν πάνω από 87,47 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας εντός ΕΕ· 
αναγνωρίζει ότι βάσει των εκθέσεων 
υλοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων, 
η μέση επιδότηση για τη δημιουργία μιας 
νέας θέσης εργασίας σε ΜΜΕ είναι κατά 
δέκα βαθμίδες μικρότερη από εκείνη των 
μεγάλων εταιρειών· συνεπώς στηρίζει τις 
προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη 
δέσμη για το μέλλον της πολιτικής 
συνοχής που προβλέπουν συγκέντρωση 
του ΕΤΠΑ για την ενδυνάμωση της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
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παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά στα
βασικά κριτήρια: την απαιτούμενη
ποιότητα και βιωσιμότητα του έργου·
ωστόσο, τα εν λόγω κριτήρια πρέπει να 
συμβαδίζουν με τις δυνατότητες των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όσον 
αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
τη διαφοροποίηση και την οικονομική 
ευελιξία, όπως συμβαίνει στην πολιτική 
συνοχής·

Or. es

Τροπολογία 13
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

2. τονίζει ότι ενώ η συνεισφορά των 
μεγάλων εταιρειών στην οικονομία της 
ΕΕ είναι σημαντική, η ανάπτυξη σε 
τοπικό επίπεδο συχνά συντηρείται από τις 
ΜΜΕ και τις κοινωνικές εταιρείες, και 
ως εκ τούτου η επιδότηση της πολιτικής 
συνοχής πρέπει να υλοποιείται μέσω 
ισχυρής πολύ-επίπεδης κυβερνητικής 
προσέγγισης, η οποία εξασφαλίζει ότι οι 
ΜΜΕ και οι κοινωνικές επιχειρήσεις 
αξιοποιούν το δυναμικό τους και 
εξακολουθούν να συνεισφέρουν στην 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 14
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα· σημειώνει παράλληλα τη σημασία 
στήριξης της ποιότητας και 
βιωσιμότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και τη συμβολή τους 
στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και την προσέλκυση 
επενδύσεων·

Or. el

Τροπολογία 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι ΜΜΕ, παράλληλα 
με τις μεγάλες εταιρείες, δημιουργούν 
σημαντικό μέρος της προστιθέμενης αξίας 
του επιχειρηματικού τομέα και προτείνει, 
όσον αφορά την παροχή γεωγραφικά 
στοχευμένης στήριξης, να μην δίνεται 
βαρύτητα στο μέγεθος της επιχείρησης ως 
μοναδικό κριτήριο, δεδομένου ότι η 
καταλληλότητα των κριτηρίων αφορά 
κυρίως την ποιότητα και την απαιτούμενη 
βιωσιμότητα του έργου·

Or. fr

Τροπολογία 16
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

2. τονίζει ότι, αν και στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα, οι ΜΜΕ εκπροσωπούν την 
κινητήριο δύναμη της οικονομικής 
ανάπτυξης, της καινοτομίας, της 
απασχόλησης και της κοινωνικής 
ολοκλήρωσης· πιστεύει ότι, όσον αφορά 
την παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, η ποιότητα και βιωσιμότητα του 
έργου πρέπει να αποτελούν τα βασικά 
κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία 17
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης ως μοναδικό 
κριτήριο, δεδομένου ότι η ποιότητα και η
απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου είναι 
επίσης σημαντικά κριτήρια·

Or. fr
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Τροπολογία 18
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

2. τονίζει ότι, στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι βιομηχανικές 
επιχειρήσεις και οι μεγάλες εταιρείες 
δημιουργούν σημαντικό μέρος της 
προστιθέμενης αξίας του επιχειρηματικού 
τομέα και επιμένει ότι, όσον αφορά την 
παροχή γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης, δεν πρέπει να δίνεται βαρύτητα 
στο μέγεθος της επιχείρησης αλλά σε ένα 
και μοναδικό κριτήριο: την ποιότητα και 
την απαιτούμενη βιωσιμότητα του έργου·

Or. lt

Τροπολογία 19
Franck Proust

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει τον μείζονα ρόλο της 
παροχής γεωγραφικά στοχευμένης 
στήριξης ως προς την επιτυχία μιας 
εδαφικής στρατηγικής ανάπτυξης· ως εκ 
τούτου, θεωρεί ότι είναι ουσιώδες να 
παρέχεται η εν λόγω στήριξη σε όλα τα 
είδη επιχειρήσεων· υπενθυμίζει, ωστόσο, 
ότι η πολιτική συνοχής στοχεύει κυρίως 
τις ΜΜΕ θεωρώντας ότι ευνοούν την 
αρμονική διαμόρφωση του εδάφους και 
τη διαφοροποίηση της τοπικής 
οικονομίας·

Or. fr
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Τροπολογία 20
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι μια προσέγγιση 
διακρίσεων εις βάρος των μεγάλων 
εταιρειών ενδέχεται να αποτελέσει 
τροχοπέδη για την καινοτομία και να 
μειώσει την ανταγωνιστικότητα άλλων 
εταιρειών της ΕΕ και ειδικότερα ΜΜΕ, 
αποκόβοντας τες από διεθνείς 
συνεργασίες ζωτικής σημασίας στον 
χώρο της συνεργατικής καινοτομίας και 
μειώνοντας την πρόσβαση τους σε 
προηγμένη τεχνολογία·

Or. en

Τροπολογία 21
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν συγκεκριμένα μέτρα 
για την υποστήριξη όλου του 
επιχειρηματικού κλάδου, τα οποία θα 
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας βάσει 
των εθνικών και περιφερειακών 
αναπτυξιακών στρατηγικών της ΕΕ για 
το 2020 και θα διασφαλίσουν ότι οι 
αποφάσεις επιδότησης βασίζονται στην 
ποιότητα ενός έργου και στην αξία που 
αυτό φέρει για τις αναπτυξιακές 
στρατηγικές σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό·

Or. en
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Τροπολογία 22
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω 
της πολιτικής συνοχής προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες όταν 
καλούνται να αποφασίσουν σε ποια 
περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους·

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω 
της πολιτικής συνοχής προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στις ευρωπαϊκές 
εταιρείες καθώς τονώνει την 
ανταγωνιστικότητά τους και καθιστά 
ελκυστικές τις επενδύσεις στην 
επικράτεια της ΕΕ· θεωρεί ότι τα 
διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να συμβάλουν 
στην εφαρμογή μιας πραγματικά 
βιώσιμης βιομηχανικής πολιτικής την 
εποχή της παγκοσμιοποίησης, ευνοώντας 
ιδίως την ανάδειξη κορυφαίων 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων οι οποίες 
αποτελούν παγκόσμια πρότυπα·

Or. fr

Τροπολογία 23
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω 
της πολιτικής συνοχής προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες όταν 
καλούνται να αποφασίσουν σε ποια 
περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους·

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω 
της πολιτικής συνοχής προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες όταν 
καλούνται να αποφασίσουν σε ποια 
περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους· 
αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις από τρίτες 
χώρες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση 
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των συνεπειών της οικονομικής κρίσης 
και στην επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής συνοχής· τονίζει τη σημασία 
των εν λόγω επενδύσεων για τις 
περιφέρειες που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες, καθώς δημιουργούνται θέσεις 
απασχόλησης και προσελκύονται ξένες 
επενδύσεις·

Or. ro

Τροπολογία 24
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του 
παγκόσμιου ανταγωνισμού, η επιλογή 
στήριξης μέσω της πολιτικής συνοχής 
προσδίδει προστιθέμενη αξία στις 
εταιρείες όταν καλούνται να αποφασίσουν 
σε ποια περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους·

3. αναγνωρίζει ότι η ΕΕ, αποτελώντας 
τον μεγαλύτερο εμπορικό συνασπισμό του 
κόσμου, διαθέτει αξιοσημείωτες 
δυνατότητες επενδύσεων και 
υπογραμμίζει ότι είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα 
παραμείνει πρωτεύων στόχος 
μελλοντικών επενδύσεων· τονίζει ότι οι 
επενδύσεις της πολιτικής συνοχής σε 
υποδομή και προσόντα αγοράς εργασίας 
ενισχύουν την προσέλκυση πιθανών 
επενδυτών·

Or. en

Τροπολογία 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω 

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω 
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της πολιτικής συνοχής προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες όταν 
καλούνται να αποφασίσουν σε ποια 
περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους·

της πολιτικής συνοχής προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες όταν 
καλούνται να αποφασίσουν σε ποια 
περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους· τονίζει 
ότι η παροχή υπηρεσιών στήριξης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, η 
χρηματοοικονομική τεχνική και η 
μεταφορά τεχνολογίας ενισχύουν 
περαιτέρω την προσέλκυση επενδύσεων 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 26
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω 
της πολιτικής συνοχής προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες όταν 
καλούνται να αποφασίσουν σε ποια 
περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους·

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού πρέπει να αποκλειστεί η 
στήριξη της ΕΕ για μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων εντός της Ένωσης 
προσδιορίζοντας τη διάρκεια των 
επιχειρήσεων σε 10 έτη, και προτείνει να 
υπάρξει μείωση του ορίου αναθεώρησης 
για την μετεγκατάσταση των επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
αποκλεισμού μεγάλων εταιρειών από 
άμεση επιδότηση·

Or. en

Τροπολογία 27
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω 
της πολιτικής συνοχής προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες όταν 
καλούνται να αποφασίσουν σε ποια 
περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους·

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω 
της πολιτικής συνοχής αποτελεί βασικό 
στοιχείο για την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, στον βαθμό που προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες όταν 
καλούνται να αποφασίσουν σε ποια 
περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους·

Or. es

Τροπολογία 28
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, η επιλογή στήριξης μέσω 
της πολιτικής συνοχής προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στις εταιρείες όταν 
καλούνται να αποφασίσουν σε ποια 
περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους·

3. θεωρεί ότι, στο πλαίσιο του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, και της αυξανόμενης 
διεθνοποίησης του παγκόσμιου εμπορίου, 
η επιλογή στήριξης μέσω της πολιτικής 
συνοχής προσδίδει προστιθέμενη αξία στις 
εταιρείες όταν καλούνται να αποφασίσουν 
σε ποια περιοχή του κόσμου θα 
δραστηριοποιηθούν και πού θα 
μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους·

Or. en

Τροπολογία 29
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη 
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση να 
προσφέρουν ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων·

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη 
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση να 
προσφέρουν ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων· διαπιστώνει μετά λύπης ότι οι 
λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της 
ΕΕ χάνουν διαρκώς την ελκυστικότητά 
τους εις βάρος τρίτων χωρών· καλεί τις 
αρμόδιες αρχές να καταρτίσουν 
επείγοντα μέτρα που θα στοχεύουν στη 
διατήρηση των υπαρχουσών επενδύσεων 
και στην προσέλκυση νέων·

Or. ro

Τροπολογία 30
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη 
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση 
να προσφέρουν ανταγωνιστικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα καθώς και 

4. υπογραμμίζει ότι μια ισχυρή, 
ολοκληρωμένη, περιφερειακή πολιτική 
ευεργετεί σε μεγάλο βαθμό όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει τη σημασία
μιας προσέγγισης με τοπική διάσταση, που 
διασφαλίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει 
αποτελεσματική επίδραση σε τοπικό 
επίπεδο· αναγνωρίζει ότι μια πολύ-
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σειρά ισχυρών κινήτρων· σε αυτό το 
πλαίσιο, ζητεί από την Επιτροπή να 
στηρίξει τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις δικές 
τους πολιτικές επενδυτικών κινήτρων·

επίπεδη προσέγγιση διακυβέρνησης με 
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε όλα 
τα επίπεδα αποτελεί ουσιώδη παράγοντα 
που διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων αναγκών της κάθε 
περιφέρειας· αναγνωρίζει ότι το πεδίο 
εφαρμογής των καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων μπορεί να 
επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα 
ως μέσα πρόσβασης στον 
χρηματοοικονομικό κλάδο και να 
συμπληρώνουν τις παραδοσιακές 
χρηματοδοτικές μεθόδους· τονίζει ότι η 
ανανεώσιμη φύση των χρηματοδοτικών 
μέσων αλλά και η ευέλικτη προσέγγιση 
ενοποίησης τους σε περιφερειακό επίπεδο 
μπορούν να αυξήσουν την προσοχή που 
δίνεται στην αντιμετώπιση 
περιφερειακών, εδαφικών ζητημάτων·

Or. en

Τροπολογία 31
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη 
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση να 
προσφέρουν ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων·

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη 
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση να 
προσφέρουν ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων, ειδικότερα με τη χρήση υψηλά 
ειδικευόμενου εργατικού δυναμικού· ως 
εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να
στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να εγκρίνουν 
τα συστήματα κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, να διασφαλίσουν ότι το 
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εργατικό δυναμικό μπορεί να 
προσαρμόσει τις δεξιότητες του στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας που 
εντάσσεται σε μια πιο βιώσιμη οικονομία, 
δομημένη στην εκπαιδευτική έννοια που 
βασίζεται στην ικανότητα·

Or. en

Τροπολογία 32
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη 
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση να 
προσφέρουν ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων·

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη 
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση να 
προσφέρουν ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων· ιδίως όσον αφορά 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις, με έμφαση 
σε έργα υποδομών, μεταξύ άλλων και σε 
διασυνοριακό επίπεδο·

Or. ro

Τροπολογία 33
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση 
να προσφέρουν ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων·

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με βάση την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, που εδράζεται στη λογική ότι η 
κάλυψη της διαφοράς των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης
είναι προς όφελος ολόκληρης της ΕΕ, 
ιδίως επειδή η εν λόγω πολιτική 
αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα αυτών των περιφερειών· 
σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από την 
Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη και 
τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων·

Or. fr

Τροπολογία 34
Rosa Estaràs Ferragut

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη 
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση να 
προσφέρουν ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων·

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη 
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση να 
προσφέρουν ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων, με την ευέλικτη εφαρμογή του 
δικαίου του ανταγωνισμού και του 
καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων.

Or. es
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Τροπολογία 35
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής με τοπική 
διάσταση που εδράζεται στη θεμελιώδη 
λογική ότι το ενδιαφέρον των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών της Ένωσης 
πιθανότατα θα αυξηθεί αν είναι σε θέση να 
προσφέρουν ανταγωνιστικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων·

4. εγκρίνει την οικονομική λογική μιας 
τοπικής/περιφερειακής αναπτυξιακής 
πολιτικής με τοπική διάσταση που 
εδράζεται στη θεμελιώδη λογική ότι το 
ενδιαφέρον των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιφερειών της Ένωσης πιθανότατα θα 
αυξηθεί αν είναι σε θέση να προσφέρουν 
ανταγωνιστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα 
(επαρκείς υποδομές, ειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό, κ.λπ.) καθώς και σειρά ισχυρών 
κινήτρων· σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί από 
την Επιτροπή να στηρίξει τα κράτη μέλη 
και τις περιφέρειες για να εφαρμόσουν τις 
δικές τους πολιτικές επενδυτικών 
κινήτρων·

Or. en

Τροπολογία 36
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 
εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη· εκφράζει την 
ανησυχία της για οποιαδήποτε 
προσπάθεια εναρμόνισης των 
καθεστώτων εταιρικής φορολόγησης, 
γεγονός που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε 
μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση σε 

5. υπογραμμίζει ότι το μεγάλο δημόσιο 
χρέος συγκαταλέγεται μεταξύ των 
βασικών ανησυχιών που εκφράζουν οι 
εταιρείες οι οποίες επενδύουν στην 
Ευρώπη· ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου και της ευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης, να 
εξετάσουν και να καταβάλλουν 
προσπάθειες για την επίτευξη σχετικής 
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ορισμένα κράτη μέλη και δεν θα επέτρεπε 
σε μεμονωμένες περιφέρειες να 
παραμείνουν φορολογικά ανταγωνιστικές·

σύγκλισης των διαφόρων φορολογικών 
συστημάτων στην Ευρώπη, με σκοπό τη 
μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, 
γεγονός το οποίο θα ευνοήσει την αύξηση 
των επενδύσεων·

Or. fr

Τροπολογία 37
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 
εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη· εκφράζει την 
ανησυχία της για οποιαδήποτε 
προσπάθεια εναρμόνισης των 
καθεστώτων εταιρικής φορολόγησης, 
γεγονός που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε 
μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση σε 
ορισμένα κράτη μέλη και δεν θα επέτρεπε 
σε μεμονωμένες περιφέρειες να 
παραμείνουν φορολογικά ανταγωνιστικές·

5. υπογραμμίζει ότι το υψηλό επίπεδο 
δημόσιου και ιδιωτικού χρέους
συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών 
ανησυχιών που εκφράζουν οι εταιρείες οι 
οποίες επενδύουν στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 38
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 



PE486.150v01-00 24/35 AM\897576EL.doc

EL

εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη· εκφράζει την 
ανησυχία της για οποιαδήποτε 
προσπάθεια εναρμόνισης των 
καθεστώτων εταιρικής φορολόγησης, 
γεγονός που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε 
μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση σε 
ορισμένα κράτη μέλη και δεν θα επέτρεπε 
σε μεμονωμένες περιφέρειες να 
παραμείνουν φορολογικά ανταγωνιστικές·

εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη·

Or. el

Τροπολογία 39
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 
εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη· εκφράζει την 
ανησυχία της για οποιαδήποτε προσπάθεια 
εναρμόνισης των καθεστώτων εταιρικής 
φορολόγησης, γεγονός που θα οδηγούσε 
αναπόφευκτα σε μεγαλύτερη φορολογική 
επιβάρυνση σε ορισμένα κράτη μέλη και 
δεν θα επέτρεπε σε μεμονωμένες 
περιφέρειες να παραμείνουν φορολογικά 
ανταγωνιστικές·

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 
εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη· εκφράζει την 
ανησυχία της για οποιαδήποτε προσπάθεια 
εναρμόνισης των καθεστώτων εταιρικής 
φορολόγησης, γεγονός που θα οδηγούσε 
αναπόφευκτα σε μεγαλύτερη φορολογική 
επιβάρυνση σε ορισμένα κράτη μέλη και 
δεν θα επέτρεπε σε μεμονωμένες 
περιφέρειες να παραμείνουν φορολογικά 
ανταγωνιστικές· εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι η πολυμορφία των 
φορολογικών συστημάτων στα κράτη 
μέλη αποτελεί τον παράγοντα που μειώνει 
την ελκυστικότητα των επενδύσεων στην 
ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 40
Derek Vaughan, Mojca Kleva



AM\897576EL.doc 25/35 PE486.150v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που
εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη· εκφράζει την 
ανησυχία της για οποιαδήποτε 
προσπάθεια εναρμόνισης των 
καθεστώτων εταιρικής φορολόγησης, 
γεγονός που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε 
μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση σε 
ορισμένα κράτη μέλη και δεν θα επέτρεπε 
σε μεμονωμένες περιφέρειες να 
παραμείνουν φορολογικά ανταγωνιστικές·

5. υπογραμμίζει ότι η χαμηλή ζήτηση, οι 
χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, τα χαμηλά 
επίπεδα ειδίκευσης, ο χαμηλός βαθμός 
κινητικότητας εργαζομένων και οι 
ανεπαρκείς υποδομές συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 
βιώνουν οι εταιρείες που επενδύουν στην 
Ευρώπη και αναγνωρίζει ότι οι στόχοι της 
πολιτικής συνοχής αποσκοπούν στη 
βελτίωση των εν λόγω ζητημάτων και 
στη δημιουργία ενός ελκυστικότερου 
επενδυτικού περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 41
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 
εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη· εκφράζει την 
ανησυχία της για οποιαδήποτε 
προσπάθεια εναρμόνισης των 
καθεστώτων εταιρικής φορολόγησης, 
γεγονός που θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε 
μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση σε 
ορισμένα κράτη μέλη και δεν θα επέτρεπε 
σε μεμονωμένες περιφέρειες να 
παραμείνουν φορολογικά ανταγωνιστικές·

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 
εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη· θεωρεί ότι 
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
συντονισμού των καθεστώτων εταιρικής 
φορολόγησης με στόχο τον περιορισμό 
του φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ 
των κρατών μελών και των περιφερειών, 
χωρίς ωστόσο αυτό να οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση σε 
ορισμένα κράτη μέλη·

Or. fr
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Τροπολογία 42
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 
εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη· εκφράζει την 
ανησυχία της για οποιαδήποτε προσπάθεια 
εναρμόνισης των καθεστώτων εταιρικής 
φορολόγησης, γεγονός που θα οδηγούσε 
αναπόφευκτα σε μεγαλύτερη φορολογική 
επιβάρυνση σε ορισμένα κράτη μέλη και 
δεν θα επέτρεπε σε μεμονωμένες 
περιφέρειες να παραμείνουν φορολογικά 
ανταγωνιστικές·

5. υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί φόροι και το 
μεγάλο δημόσιο χρέος συγκαταλέγονται 
μεταξύ των βασικών ανησυχιών που 
εκφράζουν οι εταιρείες οι οποίες 
επενδύουν στην Ευρώπη· εκφράζει την 
ανησυχία της για οποιαδήποτε προσπάθεια 
εναρμόνισης των καθεστώτων εταιρικής 
φορολόγησης, γεγονός που θα οδηγούσε 
αναπόφευκτα σε μεγαλύτερη φορολογική 
επιβάρυνση σε ορισμένα κράτη μέλη και 
δεν θα επέτρεπε την ύπαρξη τοπικά 
προσαρμοσμένων προσεγγίσεων ώστε οι
μεμονωμένες περιφέρειες να παραμείνουν 
φορολογικά ανταγωνιστικές·

Or. en

Τροπολογία 43
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι προϋπόθεση για την 
προσέλκυση επενδυτών είναι η ύπαρξη 
ανταγωνιστικών υποδομών στο πλαίσιο 
των νέων προκλήσεων με τις οποίες 
ερχόμαστε αντιμέτωποι· τονίζει ότι για να 
διατηρηθεί η ανάπτυξη των επενδύσεων 
και εμμέσως της ευρωπαϊκής οικονομίας, 
υπάρχει συνεχής ανάγκη εκσυγχρονισμού 
των υποδομών, και εκεί είναι που η 
πολιτική συνοχής έχει να διαδραματίσει 
πολύ σημαντικό ρόλο, ιδίως στην 
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περίπτωση των νέων κρατών μελών·

Or. ro

Τροπολογία 44
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. θεωρεί ότι εκτός από την ύπαρξη 
καλών υποδομών, βασική προϋπόθεση 
της ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας των περιφερειών είναι η 
προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας 
και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και η 
διαθεσιμότητα κατάλληλων 
προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης υψηλής ποιότητας για τους 
ανθρώπους στις ευρωπαϊκές περιφέρειες·

Or. ro

Τροπολογία 45
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα 
σημαντικά έργα αστικής υποδομής καθώς 
και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν τα πιο ισχυρά επενδυτικά 
κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και 
τεχνολογία προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα 
σημαντικά έργα αστικής υποδομής καθώς 
και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν τα πιο ισχυρά επενδυτικά 
κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και 
τεχνολογία προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
των πόλεων της Ευρώπης· επισημαίνει τη 
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των πόλεων της Ευρώπης· σημασία της ολοκληρωμένης και 
διαρκούς εξέλιξης των πολυτροπικών 
συστημάτων μεταφορών που αυξάνουν το 
επίπεδο της κινητικότητας και τονώνουν 
την οικονομική ανάπτυξη·

Or. ro

Τροπολογία 46
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα
σημαντικά έργα αστικής υποδομής 
καθώς και τα καινοτόμα επιχειρηματικά 
πάρκα προσφέρουν τα πιο ισχυρά 
επενδυτικά κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από 
τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν 
μεγάλης κλίμακας επενδύσεις σε 
υποδομές και τεχνολογία προκειμένου να 
βελτιώσουν τη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων της 
Ευρώπης·

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα αστικά 
κέντρα μπορούν να συνεισφέρουν σε 
μεγάλο βαθμό στην οικονομία χαμηλού 
άνθρακα· θεωρεί ζωτικής σημασίας να 
αναγνωριστούν οι πόλεις ως βασικοί 
εταίροι για την επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ για την κλιματική προστασία, και 
συνεπώς υπογραμμίζει ότι η στήριξη 
μέσω ΕΤΠΑ πρέπει να εγγυάται μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για βιώσιμη, 
αστική ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, 
βιώσιμες μεταφορές και κοινωνική 
ένταξη· προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και παράλληλα να 
εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των 
πόλεων της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 47
Derek Vaughan, Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα 
σημαντικά έργα αστικής υποδομής καθώς 
και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν τα πιο ισχυρά επενδυτικά 
κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και 
τεχνολογία προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
των πόλεων της Ευρώπης·

6. αναγνωρίζει την αυξημένη προσοχή 
που έχει δοθεί στις πόλεις και τις αστικές
ζώνες ως κινητήριοι μοχλοί της 
οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ· τονίζει 
ότι οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ είναι 
εξίσου σημαντικές για την οικονομική 
ανάπτυξη και ζητεί επιτακτικά να 
βελτιωθούν οι δεσμοί μεταξύ αστικού-
αγροτικού χώρου με καλύτερη ενοποίηση 
των επιδοτήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η 
εδαφική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα 
σημαντικά έργα αστικής υποδομής καθώς 
και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν τα πιο ισχυρά επενδυτικά 
κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και 
τεχνολογία προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
των πόλεων της Ευρώπης·

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα 
σημαντικά έργα αστικής υποδομής καθώς 
και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν ένα από τα πιο ισχυρά 
επενδυτικά κίνητρα της ΕΕ· ζητεί 
επιτακτικά από τα κράτη μέλη να 
πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε 
υποδομές και τεχνολογία προκειμένου να 
βελτιώσουν τη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων της 
Ευρώπης μεριμνώντας ώστε οι εν λόγω 
επενδύσεις να μην είναι εις βάρος της 
ουσιαστικής εδαφικής συνοχής και της 
ισορροπημένης αγροτικής ανάπτυξης.

Or. fr
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Τροπολογία 49
Dimitar Stoyanov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα 
σημαντικά έργα αστικής υποδομής καθώς 
και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν τα πιο ισχυρά επενδυτικά 
κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και
τεχνολογία προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
των πόλεων της Ευρώπης·

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα 
σημαντικά έργα αστικής υποδομής καθώς 
και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν τα πιο ισχυρά επενδυτικά 
κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές, 
καινοτομία, τεχνολογία και πρωτοβουλίες
κοινωνικού περιεχομένου προκειμένου να 
βελτιώσουν τη βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητα των πόλεων της 
Ευρώπης·

Or. bg

Τροπολογία 50
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα 
σημαντικά έργα αστικής υποδομής καθώς 
και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν τα πιο ισχυρά επενδυτικά 
κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και 
τεχνολογία προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
των πόλεων της Ευρώπης·

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα 
σημαντικά έργα αστικής υποδομής καθώς 
και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν τα πιο ισχυρά επενδυτικά 
κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και 
τεχνολογία προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
των πόλεων της Ευρώπης, διατηρώντας 
παράλληλα και οικοδομώντας πάνω στις 
παραδοσιακές αρετές τους·
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Or. en

Τροπολογία 51
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις πόλεις της και ότι τα 
σημαντικά έργα αστικής υποδομής καθώς 
και τα καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν τα πιο ισχυρά επενδυτικά 
κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και 
τεχνολογία προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα 
των πόλεων της Ευρώπης·

6. τονίζει ότι η ΕΕ διαθέτει τεράστια 
δυναμική στις περιφέρειες της και ότι τα 
σημαντικά έργα υποδομής καθώς και τα 
καινοτόμα επιχειρηματικά πάρκα 
προσφέρουν τα πιο ισχυρά επενδυτικά 
κίνητρα· ζητεί επιτακτικά από τα κράτη 
μέλη να πραγματοποιήσουν μεγάλης 
κλίμακας επενδύσεις σε υποδομές και νέες 
τεχνολογίες και σε έρευνα και ανάπτυξη
προκειμένου να βελτιώσουν τη 
βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα
των περιφερειών της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 52
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι οι επενδύσεις στον τομέα 
μεταφορών, ενέργειας, ευρυζωνικής 
υποδομής αλλά και ανάπτυξης 
ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελούν 
παράγοντες μείζονος σημασίας για την 
προσέλκυση αναπτυξιακών επενδύσεων 
πιο φιλικών προς το περιβάλλον, ώστε να 
επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη σε 
σύγκλιση με τους στόχους της Ευρώπης 
για το 2020·



PE486.150v01-00 32/35 AM\897576EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 53
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. Τονίζει ότι είναι ανάγκη η έρευνα και 
η εκπαίδευση όχι μόνο να διαχέεται και 
να εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο, αλλά 
και να παράγεται σε τοπικό επίπεδο· προς 
αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η 
πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, των ερευνητικών και 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων σε τοπικό 
επίπεδο για την προσέλκυση τόσο 
εγχώριων επενδύσεων όσο και άμεσων 
ξένων επενδύσεων· επισημαίνει επίσης τη 
σημασία της κινητικότητας του 
ανθρώπινου δυναμικού, των καθηγητών, 
των ερευνητών και των φοιτητών·

Or. el

Τροπολογία 54
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επισημαίνει την ανάγκη οριζόντιου 
και κάθετου συντονισμού που θα 
επιτρέπει στις πόλεις να συνεργάζονται με 
άλλα επίπεδα διακυβέρνησης και να 
εδραιώσουν τη συνεργασία τους μέσω 
δικτύωσης με άλλες πόλεις·

Or. ro
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Τροπολογία 55
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι κατά την προσεχή περίοδο, 
τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει 
να ορίσουν τους στόχους τους κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να θέσουν σε 
προτεραιότητα τις ανάγκες των 
επενδυτών και να εγγυηθούν ταυτόχρονα 
την επαρκή και προσβάσιμη 
χρηματοδότηση, αναθέτοντας καίριο 
ρόλο στα διαρθρωτικά ταμεία·

Or. ro

Τροπολογία 56
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. θεωρεί ότι χρειάζεται διακυβέρνηση 
που θα βασίζεται στην ενδυνάμωση των 
πολιτών, τη συμμετοχή όλων των 
σχετικών εταίρων και την καινοτόμο 
χρήση του μετοχικού κεφαλαίου·

Or. ro

Τροπολογία 57
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. θεωρεί ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες πρέπει να συνεχίσουν να 
απολαμβάνουν σημαντική κοινοτική 
χρηματοδότηση ώστε να παρέχουν στους 
επενδυτές άλλα τοπικά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα πέραν του μειωμένου 
κόστους εργασίας· 

Or. ro

Τροπολογία 58
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης 
των υποδομών για να ενισχυθεί η 
περιφερειακή συνοχή κι 
ανταγωνιστικότητα των περιφερειών· στο 
πλαίσιο αυτό τονίζει τη σημασία των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών 
καθώς και της χρήσης 
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών 
εργαλείων, όπως τα όμολογα έργων και 
οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα·

Or. el

Τροπολογία 59
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. επισημαίνει ότι η μείωση του 
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διοικητικού φόρτου για τους 
οικονομικούς φορείς διαδραματίζει 
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την 
αύξηση της ελκυστικότητας των 
περιφερειών, και είναι αναγκαίο να 
επιβληθούν και να τηρηθούν 
συγκεκριμένα ελάχιστα πρότυπα όσον 
αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
τις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες 
διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση·

Or. ro


