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Τροπολογία 1
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-
2020)· υπογραμμίζει ότι σε μια εποχή 
επαχθών φορολογικών περιορισμών και 
μείωσης της δανειοδοτικής ικανότητας εκ 
μέρους του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη 
χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 
μπορεί να συμβάλει σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, να ανοίξει 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και
να εξασφαλίσει σημαντική ροή 
χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές 
περιφερειακές επενδύσεις· πιστεύει ότι τα 
ΧΜ μπορούν, συμπληρωματικά προς τις 
επιχορηγήσεις, να εξελιχθούν και να 
καταστούν σημαντική πτυχή των 
στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης της 
ΕΕ·

1. είναι επιφυλακτική με την πρόταση της 
Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-
2020)· εκφράζει την αμφιβολία της για το 
γεγονός ότι σε μια εποχή επαχθών 
φορολογικών περιορισμών και μείωσης 
της δανειοδοτικής ικανότητας εκ μέρους 
του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη χρήση 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 
μπορεί να συμβάλει σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, να ανοίξει 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και 
να εξασφαλίσει σημαντική ροή 
χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές 
περιφερειακές επενδύσεις· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι τα ΧΜ μπορούν, 
συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις, 
να εξελιχθούν και να καταστούν μία πτυχή 
των στρατηγικών περιφερειακής 
ανάπτυξης της ΕΕ, όμως έτσι θα 
συνεχιστεί ο φαύλος κύκλος 
υπερχρέωσης·

Or. de

Τροπολογία 2
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την πρόταση της 1. επιδοκιμάζει την πρόταση της 
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Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-
2020)· υπογραμμίζει ότι σε μια εποχή 
επαχθών φορολογικών περιορισμών και 
μείωσης της δανειοδοτικής ικανότητας εκ 
μέρους του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη 
χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 
μπορεί να συμβάλει σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, να ανοίξει 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και 
να εξασφαλίσει σημαντική ροή 
χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές 
περιφερειακές επενδύσεις· πιστεύει ότι τα 
ΧΜ μπορούν, συμπληρωματικά προς τις 
επιχορηγήσεις, να εξελιχθούν και να 
καταστούν σημαντική πτυχή των 
στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης της 
ΕΕ·

Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-
2020)· υπογραμμίζει ότι σε μια εποχή 
επαχθών φορολογικών περιορισμών και 
μείωσης της δανειοδοτικής ικανότητας εκ 
μέρους του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη 
χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 
μπορεί να συμβάλει σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, να ανοίξει 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και 
να εξασφαλίσει σημαντική ροή 
χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές 
περιφερειακές επενδύσεις· πιστεύει ότι τα 
ΧΜ μπορούν, στον βαθμό που 
χρησιμοποιούνται για τα έργα που είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό αυτόν και
συμπληρωματικά προς τις επιχορηγήσεις, 
να εξελιχθούν και να καταστούν 
σημαντική πτυχή των στρατηγικών 
περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ· τα ΧΜ 
είναι κατάλληλα όταν, ως αποτέλεσμα της 
ενίσχυσης, το έργο επιφέρει έσοδα και 
κέρδος, και έτσι μπορεί να οδηγήσει σε 
αποπληρωμή των πιστώσεων και 
δανείων·

Or. de

Τροπολογία 3
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-
2020)· υπογραμμίζει ότι σε μια εποχή 
επαχθών φορολογικών περιορισμών και 
μείωσης της δανειοδοτικής ικανότητας εκ 

1. Επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-
2020)· υπογραμμίζει ότι σε μια εποχή 
επαχθών φορολογικών περιορισμών και 
μείωσης της δανειοδοτικής ικανότητας εκ 
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μέρους του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη 
χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 
μπορεί να συμβάλει σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, να ανοίξει 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και 
να εξασφαλίσει σημαντική ροή 
χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές 
περιφερειακές επενδύσεις· πιστεύει ότι τα 
ΧΜ μπορούν, συμπληρωματικά προς τις 
επιχορηγήσεις, να εξελιχθούν και να 
καταστούν σημαντική πτυχή των 
στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης της 
ΕΕ·

μέρους του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη 
χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 
μπορεί να συμβάλει σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, να ανοίξει 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, να
εξασφαλίσει σημαντική ροή 
χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές 
περιφερειακές επενδύσεις, να υποστηρίξει 
τις μακροπρόθεσμες, βιώσιμες 
επενδύσεις και να αυξήσει το 
αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ· πιστεύει 
ότι τα ΧΜ μπορούν, συμπληρωματικά 
προς τις επιχορηγήσεις, να εξελιχθούν και 
να καταστούν σημαντική πτυχή των 
στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-
2020)· υπογραμμίζει ότι σε μια εποχή 
επαχθών φορολογικών περιορισμών και 
μείωσης της δανειοδοτικής ικανότητας εκ 
μέρους του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη 
χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 
μπορεί να συμβάλει σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, να ανοίξει 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και 
να εξασφαλίσει σημαντική ροή 
χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές 
περιφερειακές επενδύσεις· πιστεύει ότι τα 

1. Επιδοκιμάζει την πρόταση της 
Επιτροπής για μεγαλύτερη χρήση των 
χρηματοδοτικών μέσων (ΧΜ) κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2014-
2020)· υπογραμμίζει ότι σε μια εποχή 
επαχθών φορολογικών περιορισμών και 
μείωσης της δανειοδοτικής ικανότητας εκ 
μέρους του ιδιωτικού τομέα, η μεγαλύτερη 
χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων 
μπορεί να συμβάλει σε συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να έχει 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, να ανοίξει 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και 
να εξασφαλίσει σημαντική ροή 
χρηματοδοτήσεων για στρατηγικές 
περιφερειακές επενδύσεις· πιστεύει ότι τα 
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ΧΜ μπορούν, συμπληρωματικά προς τις 
επιχορηγήσεις, να εξελιχθούν και να 
καταστούν σημαντική πτυχή των 
στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης της 
ΕΕ·

ΧΜ μπορούν, συμπληρωματικά προς τις 
επιχορηγήσεις, να εξελιχθούν και να 
καταστούν σημαντική πτυχή των 
στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης της 
ΕΕ με σκοπό την επίτευξη των στόχων 
της ΕΕ για έξυπνη και βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη·

Or. ro

Τροπολογία 5
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να περιληφθεί επειγόντως νομικός 
ορισμός των ΧΜ στον επερχόμενο 
αναθεωρημένο Δημοσιονομικό Κανονισμό 
και να αποτελέσει συναφή αναφορά σε 
όλες τις νομοθετικές πράξεις που 
ασχολούνται με τα ΧΜ· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί 
σαφήνεια, απλότητα και διαφάνεια στο 
νομικό πλαίσιο των ΧΜ έγκαιρα και πριν 
αρχίσει η επόμενη περίοδος 
προγραμματισμού, έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί η έλξη των ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδυτών από τα ΧΜ·

2. ζητεί να θεσπισθεί επειγόντως νομικός 
ορισμός των ΧΜ στον επερχόμενο 
αναθεωρημένο Δημοσιονομικό Κανονισμό 
και να αποτελέσει συναφή αναφορά σε 
όλες τις νομοθετικές πράξεις που 
ασχολούνται με τα ΧΜ· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί 
σαφήνεια, απλότητα και διαφάνεια στο 
νομικό πλαίσιο των ΧΜ έγκαιρα και πριν 
αρχίσει η επόμενη περίοδος 
προγραμματισμού, έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί η έλξη των ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδυτών από τα ΧΜ·

Or. en

Τροπολογία 6
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να περιληφθεί επειγόντως νομικός 
ορισμός των ΧΜ στον επερχόμενο 
αναθεωρημένο Δημοσιονομικό Κανονισμό 
και να αποτελέσει συναφή αναφορά σε 
όλες τις νομοθετικές πράξεις που 
ασχολούνται με τα ΧΜ· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί 
σαφήνεια, απλότητα και διαφάνεια στο 
νομικό πλαίσιο των ΧΜ έγκαιρα και πριν 
αρχίσει η επόμενη περίοδος 
προγραμματισμού, έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί η έλξη των ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδυτών από τα ΧΜ·

2. ζητεί να περιληφθεί επειγόντως νομικός 
ορισμός των ΧΜ στον επερχόμενο 
αναθεωρημένο Δημοσιονομικό Κανονισμό 
και να αποτελέσει συναφή αναφορά σε 
όλες τις νομοθετικές πράξεις που 
ασχολούνται με τα ΧΜ· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί 
σαφήνεια, απλότητα και διαφάνεια στο 
νομικό πλαίσιο των ΧΜ έγκαιρα και πριν 
αρχίσει η επόμενη περίοδος 
προγραμματισμού, έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί η έλξη των ιδιωτικών και 
δημόσιων επενδυτών από τα ΧΜ και 
ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ο 
δημοκρατικός έλεγχος των κονδυλίων της 
ΕΕ· 

Or. de

Τροπολογία 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει τη σημασία μιας 
εκτεταμένης ενημερωτικής εκστρατείας 
σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, έτσι ώστε να 
αποκτήσουν πρόσβαση όλοι οι επενδυτές, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που 
εκπροσωπούν·

Or. ro

Τροπολογία 8
Mojca Kleva
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης κατά τον 
εντοπισμό καταστάσεων αδυναμίας της 
αγοράς ή μη βέλτιστων επενδύσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να θεσπίσει σχετικές 
απαιτήσεις σ’ ό, τι αφορά το ρόλο και τη 
χρήση της εκ των προτέρων αξιολόγησης 
στον εν λόγω κανονισμό ως μέρος της 
βασικής πράξης·

3. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης κατά τον 
εντοπισμό καταστάσεων αδυναμίας της 
αγοράς ή μη βέλτιστων επενδύσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να θεσπίσει σχετικές 
απαιτήσεις σ’ ό, τι αφορά το ρόλο και τη 
χρήση της εκ των προτέρων αξιολόγησης, 
όπως η διαπίστωση αδυναμία της 
αγοράς, ποσοτικοποιημένου 
χρηματοδοτικού χάσματος και 
επενδυτικών αναγκών, η ενδεχόμενη 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, η 
απορρέουσα προστιθέμενη αξία του 
συγκεκριμένου ΧΜ και η εκτίμηση της 
κριτικής μάζας, στον εν λόγω κανονισμό 
ως μέρος της βασικής πράξης

Or. en

Τροπολογία 9
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης κατά τον 
εντοπισμό καταστάσεων αδυναμίας της 
αγοράς ή μη βέλτιστων επενδύσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να θεσπίσει σχετικές 
απαιτήσεις σ’ ό, τι αφορά το ρόλο και τη 
χρήση της εκ των προτέρων αξιολόγησης 
στον εν λόγω κανονισμό ως μέρος της 
βασικής πράξης·

3. υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της εκ 
των προτέρων αξιολόγησης κατά τον 
εντοπισμό καταστάσεων αδυναμίας της 
αγοράς ή μη βέλτιστων επενδύσεων· ζητεί 
από την Επιτροπή να θεσπίσει σχετικές 
απαιτήσεις σ’ ό, τι αφορά το ρόλο και τη 
χρήση της εκ των προτέρων αξιολόγησης 
στον εν λόγω κανονισμό ως μέρος της 
βασικής πράξης· στις εν λόγω απαιτήσεις 
ανήκει τουλάχιστον η συμμόρφωση προς 
το δίκαιο της ΕΕ και το εθνικό δίκαιο και 
η τήρηση των υποχρεώσεων διαφάνειας 
όσον αφορά τα δημόσια κονδύλια·
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Or. de

Τροπολογία 10
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επιδοκιμάζει την παράταση της χρήσης 
των ΧΜ στο πλαίσιο της πολιτικής της 
συνοχής σε όλους τους θεματικού στόχους 
και σε όλα τα ταμεία του ΚΣΠ κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού· 
τονίζει ωστόσο πως χρειάζεται καλύτερη 
εποπτεία της χρήσης των ΧΜ προκειμένου 
να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος έλλειψης 
συντονισμού και αλληλοεπικάλυψης των 
διαφόρων καθεστώτων·

4. επισημαίνει την παράταση της χρήσης 
των ΧΜ στο πλαίσιο της πολιτικής της 
συνοχής σε όλους τους θεματικού στόχους 
και σε όλα τα ταμεία του ΚΣΠ κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού· 
τονίζει ωστόσο πως χρειάζεται καλύτερη 
εποπτεία της χρήσης των ΧΜ προκειμένου 
να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος έλλειψης 
συντονισμού και αλληλοεπικάλυψης των 
διαφόρων καθεστώτων·

Or. de

Τροπολογία 11
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επιδοκιμάζει την παράταση της χρήσης 
των ΧΜ στο πλαίσιο της πολιτικής της 
συνοχής σε όλους τους θεματικού στόχους 
και σε όλα τα ταμεία του ΚΣΠ κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού· 
τονίζει ωστόσο πως χρειάζεται καλύτερη 
εποπτεία της χρήσης των ΧΜ προκειμένου 
να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος έλλειψης 
συντονισμού και αλληλοεπικάλυψης των 
διαφόρων καθεστώτων·

4. επιδοκιμάζει την παράταση της χρήσης 
των ΧΜ στο πλαίσιο της πολιτικής της 
συνοχής σε όλους τους θεματικού στόχους 
και σε όλα τα ταμεία του ΚΣΠ κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού, 
καθώς και στα εν λόγω έργα και ομάδες ή 
μέρη προγραμμάτων, τα οποία επιφέρουν 
έσοδα και κέρδη και για τον λόγο αυτόν 
είναι κατάλληλα για τα χρηματοδοτικά 
μέσα· τονίζει ωστόσο πως χρειάζεται 
καλύτερη εποπτεία της χρήσης των ΧΜ 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος 
έλλειψης συντονισμού και 



PE491.016v01-00 10/15 AM\903830EL.doc

EL

αλληλοεπικάλυψης των διαφόρων 
καθεστώτων·

Or. de

Τροπολογία 12
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επιδοκιμάζει την παράταση της χρήσης 
των ΧΜ στο πλαίσιο της πολιτικής της 
συνοχής σε όλους τους θεματικού στόχους 
και σε όλα τα ταμεία του ΚΣΠ κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού· 
τονίζει ωστόσο πως χρειάζεται καλύτερη 
εποπτεία της χρήσης των ΧΜ προκειμένου 
να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος έλλειψης 
συντονισμού και αλληλοεπικάλυψης των 
διαφόρων καθεστώτων·

4. επιδοκιμάζει την παράταση της χρήσης 
των ΧΜ στο πλαίσιο της πολιτικής της 
συνοχής σε όλους τους θεματικού στόχους 
και σε όλα τα ταμεία του ΚΣΠ κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού, 
καθώς και στα εν λόγω έργα και ομάδες ή 
μέρη προγραμμάτων, τα οποία επιφέρουν 
έσοδα και κέρδη και για τον λόγο αυτόν 
είναι κατάλληλα για τα χρηματοδοτικά 
ιδρύματα· τονίζει ωστόσο πως χρειάζεται 
καλύτερη εποπτεία της χρήσης των ΧΜ 
προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος 
έλλειψης συντονισμού και 
αλληλοεπικάλυψης των διαφόρων 
καθεστώτων·

Or. de

Τροπολογία 13
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει πως χρειάζεται ανυπερθέτως 
επαρκής παρακολούθηση, υποβολή 
αναφορών και λογιστικός έλεγχος 
προκειμένου να εξασφαλισθεί πως οι πόροι 

5. πιστεύει πως χρειάζεται ανυπερθέτως 
επαρκής παρακολούθηση, υποβολή 
αναφορών και λογιστικός έλεγχος 
προκειμένου να εξασφαλισθεί πως οι πόροι 
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της ΕΕ χρησιμοποιούνται για τους 
ορισθέντες σκοπούς· ζητεί από την 
Επιτροπή να εντείνει τις απαιτήσεις να 
υποβάλλουν οι αρχές διαχείρισης 
αναφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, να καθιερώσει αρκετά 
συχνούς λογιστικούς ελέγχους και να 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ετήσια συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά 
με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα 
των ΧΜ σε σχέση με τα διάφορα ταμεία 
του ΚΣΠ, τους θεματικούς στόχους και 
τα κράτη μέλη·

της ΕΕ χρησιμοποιούνται για τους 
ορισθέντες σκοπούς· ζητεί από την 
Επιτροπή να εντείνει τις απαιτήσεις να 
υποβάλλουν οι αρχές διαχείρισης 
αναφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 14
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει πως χρειάζεται ανυπερθέτως 
επαρκής παρακολούθηση, υποβολή 
αναφορών και λογιστικός έλεγχος 
προκειμένου να εξασφαλισθεί πως οι πόροι 
της ΕΕ χρησιμοποιούνται για τους 
ορισθέντες σκοπούς· ζητεί από την 
Επιτροπή να εντείνει τις απαιτήσεις να 
υποβάλλουν οι αρχές διαχείρισης 
αναφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, να καθιερώσει αρκετά 
συχνούς λογιστικούς ελέγχους και να 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ετήσια συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά 
με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα 
των ΧΜ σε σχέση με τα διάφορα ταμεία 
του ΚΣΠ, τους θεματικούς στόχους και τα 
κράτη μέλη·

5. θεωρεί απαραίτητο πως χρειάζεται 
ανυπερθέτως επαρκής παρακολούθηση, 
υποβολή αναφορών και λογιστικός έλεγχος 
καθώς και εφαρμογή των κανόνων 
διαφάνειας της ΕΕ για το μέρος των 
κονδυλίων της ΕΕ στα χρηματοδοτικά 
μέσα προκειμένου να εξασφαλισθεί πως οι 
πόροι της ΕΕ χρησιμοποιούνται για τους 
ορισθέντες σκοπούς· ζητεί από την 
Επιτροπή να εντείνει τις απαιτήσεις να 
υποβάλλουν οι αρχές διαχείρισης 
αναφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού, να καθιερώσει αρκετά 
συχνούς λογιστικούς ελέγχους και να 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ετήσια συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά 
με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα 
των ΧΜ σε σχέση με τα διάφορα ταμεία 
του ΚΣΠ, τους θεματικούς στόχους και τα 
κράτη μέλη·
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Or. de

Τροπολογία 15
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ανησυχεί για την περιορισμένη θεσμική 
ικανότητα της Επιτροπής να χειρισθεί το 
προβλεπόμενο αυξημένο ρόλο των ΧΜ· 
πιστεύει ότι πρέπει επίσης να ενισχυθούν η 
τεχνογνωσία και η τεχνική ικανότητα της 
χρήσης και διαχείρισης των ΧΜ σε 
επίπεδο αρχών διαχείρισης, 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητικών 
φορέων και τραπεζών· τονίζει πως η 
καλύτερη γνώση των ΧΜ μεταξύ εκείνων 
που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 
δημόσιων πολιτικών είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να αρθούν οι 
περιορισμοί πολιτιστικής φύσης και να 
προωθηθεί η επιτυχία των ΧΜ·

6. πιστεύει ότι πρέπει επίσης να 
ενισχυθούν η τεχνογνωσία και η τεχνική 
ικανότητα της χρήσης και διαχείρισης των 
ΧΜ σε επίπεδο αρχών διαχείρισης, 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητικών 
φορέων και τραπεζών· τονίζει πως η 
καλύτερη γνώση των ΧΜ μεταξύ εκείνων 
που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 
δημόσιων πολιτικών είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να αρθούν οι 
περιορισμοί πολιτιστικής φύσης και να 
προωθηθεί η επιτυχία των ΧΜ·

Or. en

Τροπολογία 16
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ανησυχεί για την περιορισμένη θεσμική 
ικανότητα της Επιτροπής να χειρισθεί το 
προβλεπόμενο αυξημένο ρόλο των ΧΜ·
πιστεύει ότι πρέπει επίσης να ενισχυθούν η 
τεχνογνωσία και η τεχνική ικανότητα της 
χρήσης και διαχείρισης των ΧΜ σε 
επίπεδο αρχών διαχείρισης, 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητικών 

6. πιστεύει ότι πρέπει επίσης να 
ενισχυθούν η τεχνογνωσία και η τεχνική 
ικανότητα της χρήσης και διαχείρισης των 
ΧΜ σε επίπεδο αρχών διαχείρισης, 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητικών 
φορέων και τραπεζών· τονίζει πως η 
καλύτερη γνώση των ΧΜ μεταξύ εκείνων 
που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 
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φορέων και τραπεζών· τονίζει πως η 
καλύτερη γνώση των ΧΜ μεταξύ εκείνων 
που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 
δημόσιων πολιτικών είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να αρθούν οι 
περιορισμοί πολιτιστικής φύσης και να 
προωθηθεί η επιτυχία των ΧΜ·

δημόσιων πολιτικών είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να αρθούν οι 
περιορισμοί πολιτιστικής φύσης και να 
διασφαλισθεί η επιτυχία των ΧΜ·

Or. de

Τροπολογία 17
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ανησυχεί για την περιορισμένη θεσμική 
ικανότητα της Επιτροπής να χειρισθεί το 
προβλεπόμενο αυξημένο ρόλο των ΧΜ· 
πιστεύει ότι πρέπει επίσης να ενισχυθούν η 
τεχνογνωσία και η τεχνική ικανότητα της 
χρήσης και διαχείρισης των ΧΜ σε 
επίπεδο αρχών διαχείρισης, 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητικών 
φορέων και τραπεζών· τονίζει πως η 
καλύτερη γνώση των ΧΜ μεταξύ εκείνων 
που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 
δημόσιων πολιτικών είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να αρθούν οι 
περιορισμοί πολιτιστικής φύσης και να 
προωθηθεί η επιτυχία των ΧΜ·

6. ανησυχεί για την περιορισμένη θεσμική 
ικανότητα της Επιτροπής να χειρισθεί το 
προβλεπόμενο αυξημένο ρόλο των ΧΜ· 
πιστεύει ότι πρέπει επίσης να ενισχυθούν η 
τεχνογνωσία και η τεχνική ικανότητα της 
χρήσης και διαχείρισης των ΧΜ σε 
επίπεδο αρχών διαχείρισης, 
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητικών 
φορέων και τραπεζών· τονίζει πως η 
καλύτερη γνώση των ΧΜ μεταξύ εκείνων 
που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 
δημόσιων πολιτικών είναι ζωτικής 
σημασίας προκειμένου να αρθούν οι 
περιορισμοί πολιτιστικής φύσης και να 
προωθηθεί η επιτυχία των ΧΜ με την 
ταυτόχρονη διασφάλιση του 
δημοκρατικού ελέγχου·

Or. de

Τροπολογία 18
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει την πείρα που προσφέρουν τα 
διάφορα μέσα, όπως οι πρωτοβουλίες 
JEREMIE, JESSICA, JASMINE, τα 
οποία είναι ύψιστης σημασίας για τις 
περιφέρειες, τις κωμοπόλεις και τις 
πόλεις της Ευρώπης, και να θεσπίσει τα 
νέα χρηματοδοτικά μέσα για την περίοδο 
προγραμματισμού 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 19
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. πιστεύει ότι ο ρόλος των διάφορων 
εθνικών και περιφερειακών τραπεζικών 
ιδρυμάτων, τα οποία διαθέτουν την 
απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία σε 
σχέση με τις ιδιαιτερότητες της τοπικής 
και περιφερειακής ανάπτυξης και 
υλοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων, 
πρέπει να αναγνωρίζεται·

Or. en

Τροπολογία 20
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τον αυξημένο ρόλο των 
πόλεων στον προγραμματισμό και την 

7. αναγνωρίζει τη σημασία της αστικής 
διάστασης και τον αυξημένο ρόλο των 
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εκτέλεση των ταμείων του ΚΣΠ κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού· για το 
λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει περαιτέρω τις διαδικαστικές 
και πρακτικές συνέπειες του ισχυρότερου 
ρόλου των πόλεων στην ανάπτυξη και 
εκτέλεση των ΧΜ·

πόλεων στον προγραμματισμό και την 
εκτέλεση των ταμείων που διέπονται από 
το ΚΣΠ κατά την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού· για το λόγο αυτό, καλεί 
την Επιτροπή να αποσαφηνίσει περαιτέρω 
τις διαδικαστικές και πρακτικές συνέπειες 
του ισχυρότερου ρόλου των πόλεων στην 
ανάπτυξη και εκτέλεση των ΧΜ·

Or. en

Τροπολογία 21
Elisabeth Schroedter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τον αυξημένο ρόλο των 
πόλεων στον προγραμματισμό και την 
εκτέλεση των ταμείων του ΚΣΠ κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού· για το 
λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει περαιτέρω τις διαδικαστικές 
και πρακτικές συνέπειες του ισχυρότερου 
ρόλου των πόλεων στην ανάπτυξη και 
εκτέλεση των ΧΜ·

7. αναγνωρίζει τον αυξημένο ρόλο των 
πόλεων στον προγραμματισμό και την 
εκτέλεση των ταμείων του ΚΣΠ κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού· για το 
λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει περαιτέρω τις διαδικαστικές 
και πρακτικές συνέπειες του ισχυρότερου 
ρόλου των πόλεων στην ανάπτυξη και 
εκτέλεση των ΧΜ και να διασφαλίσει 
ταυτόχρονα τις συμμετοχικές διαδικασίες 
και για τα εν λόγω έργα·

Or. de


