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Τροπολογία 1
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του 
Βελιγραδίου του XIV Συμβουλίου 
Υπουργών της Πρωτοβουλίας 
Αδριατικής-Ιονίου στις 30 Απριλίου 2012,

Or. fr

Τροπολογία 2
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 
πρωτοβουλίας με θέμα «Εδαφική 
συνεργασία στη Λεκάνη της Μεσογείου 
μέσω της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-
Ιονίου» που εγκρίθηκε ομόφωνα από τη 
συνέλευση της Επιτροπής των 
Περιφερειών στις 11 Οκτωβρίου 2011,

Or. it

Τροπολογία 3
François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία 
«Εδαφική συνεργασία στη λεκάνη της 
Μεσογείου μέσω της μακροπεριφέρειας 
Αδριατικής-Ιονίου» η οποία εγκρίθηκε 
ομόφωνα από την Επιτροπή των 
Περιφερειών την 11η Οκτωβρίου 2011,

Or. fr

Τροπολογία 4
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών «Ανάπτυξη μιας θαλάσσιας 
στρατηγικής για την περιοχή του 
Ατλαντικού Ωκεανού» (COM(2009)0782 
τελικό),

Or. fr

Τροπολογία 5
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τον ιστορικό ρόλο 
της περιοχής της Μεσογείου στην 
Ευρώπη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα 
γεγονότα της λεγόμενης «Αραβικής 
Άνοιξης», τον ιστορικό ρόλο των χωρών 
της Νότιας Ευρώπης στη Μεσόγειο, το 
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στρατηγικό δυναμικό των γεωγραφικών, 
πολιτικών και οικονομικών δεσμών 
μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου·

Or. it

Τροπολογία 6
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

G. λαμβάνοντας υπόψη τον ιστορικό ρόλο 
της περιοχής της Μεσογείου στην Ευρώπη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τον στρατηγικό
ρόλο της περιοχής της Μεσογείου στην 
Ευρώπη·

Or. it

Τροπολογία 7
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τον ιστορικό ρόλο 
της περιοχής της Μεσογείου στην Ευρώπη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τον ιστορικό ρόλο 
της περιοχής της Μεσογείου στην Ευρώπη 
και τη γεωπολιτική και οικονομική 
σημασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο·

Or. fr

Τροπολογία 8
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Ζ α. έχοντας υπόψη την μεγάλης 
κλίμακας και επιτυχημένη εμπειρία από 
την περιφερειακή συνεργασία στη 
Μεσόγειο στο πλαίσιο διαφόρων 
πολιτικών διαδικασιών όπως η 
διαδικασία της Βαρκελώνης, η Ένωση 
για τη Μεσόγειο ή ο Διάλογος 5+5 οι 
οποίες έχουν λειτουργήσει ως πρότυπα 
για τη χάραξη των υφιστάμενων 
στρατηγικών (Βαλτική και Δούναβης)·
έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες για 
πολυμερείς και διμερείς περιφερειακές 
συνεργασίες στο πλαίσιο ορισμένων 
μέσων και προγραμμάτων της ΕΕ όπως 
το MED ή το ENPI CBC ΜΕΔ βάσει της 
πολιτικής γειτονίας της ΕΕ·
έχοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις 
όσον αφορά την Ένωση για τη Μεσόγειο 
και τις δυνατότητες που προσφέρει η 
τελευταία ως καταλυτικός παράγοντας 
στην περιοχή, ο οποίος θα συνεχίσει να 
κερδίζει έδαφος·

Or. en

Τροπολογία 9
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Za. λαμβάνοντας υπόψη την εκτεταμένη 
και γόνιμη εμπειρία στην περιφερειακή 
συνεργασία στη Μεσόγειο στο πλαίσιο 
των πολιτικών διαδικασιών όπως η 
Διαδικασία της Βαρκελώνης, n Ένωση 
για τη Μεσόγειο ή ο διάλογος 5+5, που 
έχει λειτουργήσει ως πρότυπο για τις 
υπάρχουσες στρατηγικές (Βαλτική και 
Δούναβης)·
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Or. es

Τροπολογία 10
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πρωτοβουλίες περιφερειακής πολυμερούς 
ή διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο 
ορισμένων μέσων και προγραμμάτων της 
ΕΕ, όπως το πρόγραμμα «Μεσογειακός 
χώρος (MED)» ή ο ευρωπαϊκός 
μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής 
σχέσης( ENPI), στο πλαίσιο της 
πολιτικής της ΕΕ σε θέματα γειτονίας·

Or. es

Τροπολογία 11
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες 
εξελίξεις στην Ένωση για τη Μεσόγειο 
και τις δυνατότητές της ως καταλυτικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη της 
περιοχής·

Or. es

Τροπολογία 12
Andreas Mölzer
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
μακροπεριφερειακή προσέγγιση θα
επέτρεπε την κατάρτιση ενός συνολικού 
σχεδίου σε αυτόν τον χώρο που είναι 
ζωτικής σημασίας για το μέλλον της 
Ένωσης, με στόχο την έξοδο από την 
υφιστάμενη κρίση και την ανταπόκριση 
στις προσδοκίες ολόκληρης της περιοχής 
γειτονίας της, ιδίως στις προσδοκίες των 
λαών του νοτίου τμήματος της Μεσογείου·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
μακροπεριφερειακή προσέγγιση θα 
μπορούσε να επιτρέψει την κατάρτιση 
ενός συνολικού σχεδίου σε αυτόν τον χώρο 
που είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον 
της Ένωσης, με στόχο την έξοδο από την 
υφιστάμενη κρίση και την ανταπόκριση 
στις προσδοκίες ολόκληρης της περιοχής 
γειτονίας της, ιδίως στις προσδοκίες των 
λαών του νοτίου τμήματος της Μεσογείου·

Or. de

Τροπολογία 13
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. εκτιμώντας ότι ο μεσογειακός χώρος 
αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο, 
συγκροτώντας μια ενιαία πολιτισμική και 
περιβαλλοντική ζώνη με πολυάριθμα κοινά 
χαρακτηριστικά και κοινές προτεραιότητες 
λόγω του «μεσογειακού κλίματος»: ίδια 
γεωργικά προϊόντα, λειψυδρία, αφθονία 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως 
ηλιακής ενέργειας, σημασία του 
τουρισμού, ίδιοι κίνδυνοι φυσικών 
καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, 
σεισμοί), καθώς και ίδιοι ανθρωπογενείς 
κίνδυνοι, ιδίως όσον αφορά τη θαλάσσια 
ρύπανση·

Θ. εκτιμώντας ότι ο μεσογειακός χώρος 
αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο, 
συγκροτώντας μια ενιαία πολιτισμική και 
περιβαλλοντική ζώνη με πολυάριθμα κοινά 
χαρακτηριστικά και κοινές προτεραιότητες 
λόγω του «μεσογειακού κλίματος»: ίδια 
γεωργικά προϊόντα, αφθονία ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, ιδίως ηλιακής ενέργειας, 
σημασία του τουρισμού, ίδιοι κίνδυνοι 
φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, 
πλημμύρες, σεισμοί, λειψυδρία), καθώς 
και ίδιοι ανθρωπογενείς κίνδυνοι, ιδίως 
όσον αφορά τη θαλάσσια ρύπανση·

Or. it
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Τροπολογία 14
Andreas Mölzer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος 
είναι μια ιδιαίτερα εκτενής ζώνη, η οποία 
καλύπτει από ανατολάς προς δυσμάς 
έκταση σχεδόν 4.000 χιλιομέτρων, με 
πολλούς νησιωτικούς χώρους, και ότι 
κρίνεται σκόπιμη η προώθηση ενός 
εκτεταμένου δικτύου θαλάσσιων 
αρτηριών το οποίο θα επιτρέπει την 
ανάπτυξη των ανταλλαγών, μειώνοντας 
ταυτόχρονα τις επιπτώσεις τους ως προς 
τις εκπομπές CO2·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος 
είναι μια ιδιαίτερα εκτενής ζώνη, η οποία 
καλύπτει από ανατολάς προς δυσμάς 
έκταση σχεδόν 4.000 χιλιομέτρων, με 
πολλούς νησιωτικούς χώρους·

Or. de

Τροπολογία 15
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος 
είναι μια ιδιαίτερα εκτενής ζώνη, η οποία 
καλύπτει από ανατολάς προς δυσμάς 
έκταση σχεδόν 4.000 χιλιομέτρων, με 
πολλούς νησιωτικούς χώρους, και ότι 
κρίνεται σκόπιμη η προώθηση ενός 
εκτεταμένου δικτύου θαλάσσιων αρτηριών 
το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη των 
ανταλλαγών, μειώνοντας ταυτόχρονα τις 
επιπτώσεις τους ως προς τις εκπομπές 
CO2·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος 
είναι μια ιδιαίτερα εκτενής ζώνη, η οποία 
καλύπτει από ανατολάς προς δυσμάς 
έκταση σχεδόν 4.000 χιλιομέτρων, με 
πολλούς νησιωτικούς χώρους, εδάφη με 
θαλάσσια και χερσαία σύνορα με τη 
Βόρεια Αφρική, και ότι κρίνεται σκόπιμη 
η προώθηση ενός εκτεταμένου δικτύου 
θαλάσσιων αρτηριών το οποίο θα επιτρέπει 
την ανάπτυξη των ανταλλαγών, 
μειώνοντας ταυτόχρονα τις επιπτώσεις 
τους ως προς τις εκπομπές CO2·

Or. es
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Τροπολογία 16
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρ’ όλο 
που βάσει του άρθρου 174 της ΣΛΕΕ η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να 
προωθεί την αρμονική ανάπτυξη μέσω 
της μείωσης τω διαφορών μεταξύ των 
πλέον μειονεκτικών περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών 
περιοχών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
δεν έχουν υιοθετήσει μέχρι στιγμής μια ad 
hoc στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη 
τις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιών·

Or. en

Τροπολογία 17
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης 
προσβασιμότητα των νησιωτικών 
περιοχών της Μεσογείου μπορεί να 
εξασφαλιστεί μόνο μέσω της διάθεσης 
πρόσθετων πόρων στον τομέα των 
θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 18
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

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

Ι γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επιτυγχάνεται μέσω της 
καλύτερης ενσωμάτωσης των 
νησιωτικών περιοχών στην ευρωπαϊκή 
ενιαία αγορά και, προς αυτήν την 
κατεύθυνση, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για το ζήτημα των νησιωτικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 19
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση της 
Επιτροπής για τις νησιωτικές περιοχές 
είναι μέχρι στιγμής ανεπαρκής παρ’ όλο 
που στις συνθήκες αναγνωρίζεται το 
χρόνιο διαρθρωτικό μειονέκτημα που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικοί πληθυσμοί 
όσον αφορά το κόστος με το οποίο 
επιβαρύνονται στους τομείς της ενέργειας 
και των μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 20
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της 
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σχεδίου μακροπεριφερειακής στρατηγικής 
στην περιοχή της Αδριατικής και του 
Ιονίου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο 
μιας μακράς πρακτικής συνεργασίας και 
αλληλεγγύης σε μια συνεκτική περιοχή 
γύρω από την Αδριατική Θάλασσα·

πρότασης σχεδίου μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής στην περιοχή της Αδριατικής 
και του Ιονίου, το οποίο εντάσσεται στο 
πλαίσιο μιας μακράς πρακτικής 
συνεργασίας και αλληλεγγύης σε μια 
συνεκτική περιοχή γύρω από την 
Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος 
και έχει τη στήριξη των 8 κρατών μελών 
της πρωτοβουλίας Αδριατικής Ιονίου 
(ΙΑΙ), όπως έχει επανειλημμένα 
εκφραστεί μέσα από τις δηλώσεις των 
οκτώ υπουργών Εξωτερικών που 
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία στην 
Ανκόνα (2010), στις Βρυξέλλες (2011) και 
στο Βελιγράδι (2012)·

Or. it

Τροπολογία 21
François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του 
σχεδίου μακροπεριφερειακής στρατηγικής 
στην περιοχή της Αδριατικής και του 
Ιονίου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο 
μιας μακράς πρακτικής συνεργασίας και 
αλληλεγγύης σε μια συνεκτική περιοχή 
γύρω από την Αδριατική Θάλασσα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο του 
σχεδίου μακροπεριφερειακής στρατηγικής 
στην περιοχή της Αδριατικής και του 
Ιονίου, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο 
μιας μακράς πρακτικής συνεργασίας και 
αλληλεγγύης σε μια συνεκτική περιοχή 
γύρω από την Αδριατική Θάλασσα και το 
οποίο στηρίζεται από τα 8 κράτη μέλη 
της Πρωτοβουλίας Αδριατική-Ιονίου 
(ΠΑΙ), όπως δήλωσαν επανειλημμένως οι  
8 Υπουργοί Εξωτερικών που μετέχουν 
στην εν λόγω Πρωτοβουλία, στις 
Διακηρύξεις της Ανκόνα (2010), των 
Βρυξελλών (2011) και του Βελιγραδίου 
(2012)·

Or. fr
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Τροπολογία 22
François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΒ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που 
αποκτήθηκε στο πλαίσιο της 
περιφερειακής συνεργασίας στη 
Μεσόγειο· λαμβάνοντας υπόψη τις 
διμερείς ή πολυμερείς πρωτοβουλίες 
συνεργασίας των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, όπως το MED και το 
ENPI στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πολιτικής γειτονίας·

Or. fr

Τροπολογία 23
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εγκρίνει τη μακροπεριφερειακή 
προσέγγιση των πολιτικών εδαφικής 
συνεργασίας μεταξύ των εδαφών που 
υπάγονται στην ίδια βιογεωγραφική 
ενότητα: θαλάσσιος χώρος, ορεινός όγκος, 
λεκάνη απορροής ποταμών·

1. εγκρίνει τη μακροπεριφερειακή 
προσέγγιση των πολιτικών εδαφικής 
συνεργασίας μεταξύ των εδαφών που 
υπάγονται στην ίδια βιογεωγραφική 
ενότητα: θαλάσσιος χώρος, ορεινός όγκος, 
λεκάνη απορροής ποταμών· πιστεύει ότι οι 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές άνοιξαν 
ένα νέο κεφάλαιο για την ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία με την εφαρμογή 
μιας προσέγγισης προς τα άνω και της 
επέκτασης της συνεργασίας σε όλο και 
περισσότερους τομείς μέσω της 
καλύτερης χρήσης των διαθέσιμων 
πόρων· συνιστά, λόγω της σαφούς 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας τους, οι 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές να 
τυγχάνουν μεγαλύτερης προσοχής στο 
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πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας που θα τεθεί σε εφαρμογή 
από το 2013·

Or. en

Τροπολογία 24
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

διαπιστώνει ότι μετά την ένταξη στην ΕΕ 
νέων κρατών μελών δημιουργήθηκε μια 
σειρά από νέες πρωτοβουλίες που, χωρίς 
αμφιβολία, όχι μόνο άλλαξαν τις 
προοπτικές της κοινωνικο-οικονομικής 
ανάπτυξης της Ευρώπης αλλά επιπλέον 
εμπλούτισαν και επιτάχυναν την 
ανάπτυξη σε εδαφική διάσταση·

Or. pl

Τροπολογία 25
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η εν λόγω προσέγγιση 
εδαφικής συνεργασίας δικαιολογείται 
ειδικότερα στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
σύνορα έχουν κατακερματίσει αυτούς τους 
χώρους κατά τον ρου της ιστορίας, 
καταλείποντας χαμηλά επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ των όμορων εδαφών·

2. θεωρεί ότι η εν λόγω προσέγγιση 
εδαφικής συνεργασίας δικαιολογείται 
ειδικότερα στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
σύνορα έχουν κατακερματίσει αυτούς τους 
χώρους κατά τον ρου της ιστορίας, 
καταλείποντας αυξημένα επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ των όμορων εδαφών·

Or. en
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Τροπολογία 26
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η εν λόγω προσέγγιση 
εδαφικής συνεργασίας δικαιολογείται 
ειδικότερα στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
σύνορα έχουν κατακερματίσει αυτούς τους 
χώρους κατά τον ρου της ιστορίας, 
καταλείποντας χαμηλά επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ των όμορων εδαφών·

2. θεωρεί ότι η εν λόγω προσέγγιση 
εδαφικής συνεργασίας δικαιολογείται 
ειδικότερα στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
σύνορα έχουν κατακερματίσει αυτούς τους 
χώρους κατά τον ρου της ιστορίας, 
καταλείποντας αξιοσημείωτα επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ των όμορων εδαφών·

Or. es

Τροπολογία 27
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η εν λόγω προσέγγιση 
εδαφικής συνεργασίας δικαιολογείται
ειδικότερα στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
σύνορα έχουν κατακερματίσει αυτούς τους 
χώρους κατά τον ρου της ιστορίας, 
καταλείποντας χαμηλά επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ των όμορων εδαφών·

2. θεωρεί ότι η εν λόγω προσέγγιση 
εδαφικής συνεργασίας είναι χρήσιμη
ειδικότερα στις περιπτώσεις στις οποίες τα 
σύνορα έχουν κατακερματίσει αυτούς τους 
χώρους κατά τον ρου της ιστορίας, 
καταλείποντας χαμηλά επίπεδα 
συνεργασίας μεταξύ των όμορων εδαφών·

Or. it

Τροπολογία 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

(1) σημειώνει ότι μια στρατηγική 
προσέγγιση για την περιφερειακή 
αναπτυξιακή πολιτική, και 
συγκεκριμένα η δημιουργία νέων 
μακροπεριφερειών, ενθαρρύνει 
την αυξημένη εστίαση σε περιοχές 
ιδιαίτερης σημασίας για την ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 29
François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά ότι τα σχέδια εδαφικής 
συνεργασίας και το μέσο του ΕΟΕΣ θα 
μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
υπεραξία χάρη στη συνολική θεώρηση που 
διασφαλίζουν οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές, και ότι θα μπορούσαν 
συνεπώς να ενισχυθούν οι συνέργειες με 
τις μείζονες κοινοτικές στρατηγικές, όπως 
είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα 
των μεταφορών ή η ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική· θεωρεί ότι θα 
μπορούσε να διευκολυνθεί επίσης η 
αξιοποίηση των άλλων μέσων ευρωπαϊκής 
πολιτικής, όπως είναι τα μέσα που 
προτείνει η ΕΤΕπ·

3. εκτιμά ότι τα σχέδια εδαφικής 
συνεργασίας και το μέσο του ΕΟΕΣ θα 
μπορούσαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
υπεραξία χάρη στη συνολική θεώρηση που 
διασφαλίζουν οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές, και ότι θα μπορούσαν 
συνεπώς να ενισχυθούν οι συνέργειες με 
τις μείζονες κοινοτικές στρατηγικές, όπως 
είναι τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα 
των μεταφορών ή η ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική· θεωρεί ότι θα 
μπορούσε να διευκολυνθεί επίσης η 
αξιοποίηση των άλλων μέσων ευρωπαϊκής 
πολιτικής, όπως είναι τα μέσα που 
προτείνει η ΕΤΕπ· θεωρεί ότι οι εν λόγω 
προσεγγίσεις θα έπρεπε να συμβάλλουν 
στη βελτίωση του συντονισμού των 
ευρωπαϊκών πολιτικών σε διεθνικό και 
διαπεριφερειακό επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία 30
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά τη στήριξη των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε μια 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο·

4. συνιστά τη στήριξη των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε μια 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή των αρχών 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
καθώς και όλων των λοιπών 
ενδιαφερομένων όπως είναι τα 
πανεπιστήμια, τα κέντρα ερευνών και οι 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία 31
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. συνιστά τη στήριξη των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε μια 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο·

4. συνιστά τη στήριξη των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών σε μια 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, 
εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο με την ανάμειξη 
όσον το δυνατόν περισσότερων εταίρων 
και ενδιαφερόμενων μερών στη 
διαδικασία τόσο της εκπόνησης όσο και 
της εφαρμογής των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η 
παρουσία τους σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 32
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική αναμένεται να παράσχει στις
πολιτικές γειτονίας ή/και στις
προενταξιακές πολιτικές της Ένωσης ένα 
πρόσφορο πλαίσιο για την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας·

5. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική αναμένεται να κατευθύνει τις
πολιτικές γειτονίας ή/και τις
προενταξιακές πολιτικές της Ένωσης προς
την εξασφάλιση μεγαλύτερης 
αποτελεσματικότητας·

Or. it

Τροπολογία 33
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σε σχέση με την ανάπτυξη, θεωρεί ότι 
πρέπει να ενσωματωθούν οι δυνατότητες 
πολλών κρατών μελών όπως και χωρών 
εκτός της ΕΕ προκειμένου να 
εξασφαλιστεί υψηλό και συνεκτικό 
επίπεδο περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. pl

Τροπολογία 34
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί αυτή η πρώτη αναφορά να 
αποτελέσει αντικείμενο ολοκληρωμένης 

7. ζητεί αυτή η στρατηγική να αποτελέσει 
αντικείμενο ολοκληρωμένης αξιολόγησης 
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αξιολόγησης βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και μετρήσιμων δεικτών για 
καθέναν από τους τομείς προτεραιότητας·

βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και 
μετρήσιμων δεικτών για καθέναν από τους 
τομείς προτεραιότητας·

Or. it

Τροπολογία 35
François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. κρίνει απαραίτητη, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η απόλυτη επιτυχία της 
προσέγγισης, τη βιώσιμη στήριξη της 
δομής διακυβέρνησής της, λαμβάνοντάς 
την υπόψη στο πλαίσιο των μελλοντικών 
προγραμματισμών για την περίοδο 2014-
2020·

8. κρίνει απαραίτητη, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η απόλυτη επιτυχία της 
προσέγγισης, τη βιώσιμη στήριξη της 
δομής διακυβέρνησής της, μέσω της 
διεύρυνσής της στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, λαμβάνοντάς την 
υπόψη στο πλαίσιο των μελλοντικών 
προγραμματισμών για την περίοδο 2014-
2020·

Or. fr

Τροπολογία 36
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να παράσχουν την αμέριστη 
στήριξή τους στην προσέγγιση που 
επιχειρείται για την περιοχή του Δούναβη,
η οποία πρέπει να αποτελέσει εξίσου 
αντικείμενο αξιολόγησης και τακτικής 
παρακολούθησης, ενώ πρέπει να τεθούν 
επίσης στη διάθεσή της επαρκή 
χρηματοδοτικά μέσα·

9. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να παράσχουν την αμέριστη 
στήριξή τους στην προσέγγιση που 
επιχειρείται για την περιοχή του Δούναβη, 
η οποία πρέπει να αποτελέσει εξίσου 
αντικείμενο αξιολόγησης και τακτικής 
παρακολούθησης·
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Or. it

Τροπολογία 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει στην Επιτροπή να συντονίσει 
μια διαδικασία συλλογιστικής και 
διαβούλευσης για τις μελλοντικές 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές· εκτιμά 
ότι το ζητούμενο είναι να προσδιοριστούν 
οι ζώνες προτεραιότητας σε σχέση με την 
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών εδαφών που υπάγονται μεν σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, αλλά 
εντάσσονται στην ίδια βιογεωγραφική 
ενότητα· θεωρεί ότι η εν λόγω 
διαβούλευση πρέπει να οδηγήσει στην 
κατάρτιση ενός ««χάρτη προβλέψεων των 
ευρωπαϊκών μακροπεριφερειών», ο οποίος 
δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και θα 
υπόκειται σε τροποποιήσεις συναρτήσει 
των τοπικών δυναμικών·

10. προτείνει στην Επιτροπή να συντονίσει 
μια διαδικασία συλλογιστικής και 
διαβούλευσης για τις μελλοντικές 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές· εκτιμά 
ότι το ζητούμενο είναι να προσδιοριστούν 
οι ζώνες προτεραιότητας σε σχέση με την 
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών εδαφών που υπάγονται μεν σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, αλλά 
εντάσσονται στην ίδια βιογεωγραφική 
ενότητα· θεωρεί ότι η εν λόγω 
διαβούλευση πρέπει να οδηγήσει στην 
κατάρτιση ενός ««χάρτη προβλέψεων των 
ευρωπαϊκών μακροπεριφερειών», ο οποίος 
θα υπόκειται σε τροποποιήσεις συναρτήσει 
των τοπικών δυναμικών·

Or. pl

Τροπολογία 38
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει στην Επιτροπή να συντονίσει 
μια διαδικασία συλλογιστικής και 
διαβούλευσης για τις μελλοντικές 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές· εκτιμά 
ότι το ζητούμενο είναι να προσδιοριστούν 
οι ζώνες προτεραιότητας σε σχέση με την 

10. προτείνει στην Επιτροπή να συντονίσει 
μια διαδικασία συλλογιστικής και 
διαβούλευσης για τις μελλοντικές 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές· εκτιμά 
ότι το ζητούμενο είναι να προσδιοριστούν 
οι ζώνες προτεραιότητας σε σχέση με την 
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έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών εδαφών που υπάγονται μεν σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, αλλά 
εντάσσονται στην ίδια βιογεωγραφική 
ενότητα· θεωρεί ότι η εν λόγω 
διαβούλευση πρέπει να οδηγήσει στην 
κατάρτιση ενός «χάρτη προβλέψεων των 
ευρωπαϊκών μακροπεριφερειών», ο οποίος 
δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και θα 
υπόκειται σε τροποποιήσεις συναρτήσει 
των τοπικών δυναμικών·

έλλειψη συνεργασίας ή την ανάγκη 
ενίσχυσης της υπάρχουσας συνεργασίας
μεταξύ των ευρωπαϊκών εδαφών που 
υπάγονται μεν σε διαφορετικά κράτη μέλη, 
αλλά εντάσσονται στην ίδια 
βιογεωγραφική ενότητα· θεωρεί ότι η εν 
λόγω διαβούλευση πρέπει να οδηγήσει 
στην κατάρτιση ενός ««χάρτη προβλέψεων 
των ευρωπαϊκών μακροπεριφερειών», ο 
οποίος δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα 
και θα υπόκειται σε τροποποιήσεις 
συναρτήσει των τοπικών δυναμικών·

Or. it

Τροπολογία 39
François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. προτείνει στην Επιτροπή να συντονίσει 
μια διαδικασία συλλογιστικής και 
διαβούλευσης για τις μελλοντικές 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές· εκτιμά 
ότι το ζητούμενο είναι να προσδιοριστούν 
οι ζώνες προτεραιότητας σε σχέση με την 
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών εδαφών που υπάγονται μεν σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, αλλά 
εντάσσονται στην ίδια βιογεωγραφική 
ενότητα· θεωρεί ότι η εν λόγω 
διαβούλευση πρέπει να οδηγήσει στην 
κατάρτιση ενός «χάρτη προβλέψεων των 
ευρωπαϊκών μακροπεριφερειών», ο οποίος 
δεν θα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και θα 
υπόκειται σε τροποποιήσεις συναρτήσει 
των τοπικών δυναμικών·

10. προτείνει στην Επιτροπή να συντονίσει 
μια διαδικασία συλλογιστικής και 
διαβούλευσης για τις μελλοντικές 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές· εκτιμά 
ότι το ζητούμενο είναι να προσδιοριστούν 
οι ζώνες προτεραιότητας σε σχέση με την 
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών εδαφών που υπάγονται μεν σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, αλλά 
εντάσσονται στην ίδια βιογεωγραφική 
ενότητα· θεωρεί ότι η εν λόγω 
διαβούλευση πρέπει να οδηγήσει στην 
κατάρτιση ενός «χάρτη προβλέψεων των 
ευρωπαϊκών μακροπεριφερειών», σε 
πλήρη συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα 
κράτη και περιφέρειες, ο οποίος δεν θα 
έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και θα 
υπόκειται σε τροποποιήσεις συναρτήσει 
των τοπικών δυναμικών·

Or. fr
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Τροπολογία 40
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική δεν προϋποθέτει νέα 
χρηματοδοτικά μέσα ούτε τη θέσπιση νέου 
θεσμικού οργάνου ή νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου, αλλά φρονεί ότι η πλαισίωση 
ανάλογων προσεγγίσεων αιτιολογεί την 
παροχή ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία υπό τη μορφή πιστώσεων 
τεχνικής βοήθειας·

11. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική δεν προϋποθέτει νέα 
χρηματοδοτικά μέσα ούτε τη θέσπιση νέου 
θεσμικού οργάνου ή νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου·

Or. it

Τροπολογία 41
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική δεν προϋποθέτει νέα 
χρηματοδοτικά μέσα ούτε τη θέσπιση νέου 
θεσμικού οργάνου ή νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου, αλλά φρονεί ότι η πλαισίωση 
ανάλογων προσεγγίσεων αιτιολογεί την 
παροχή ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία υπό τη μορφή πιστώσεων τεχνικής 
βοήθειας·

11. εκτιμά ότι οι μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές χρήζουν καλύτερης 
κατανομής της χρηματοδότησης, 
αποτελεσματικότερης διαχείρισης των 
υφιστάμενων πόρων και συντονισμού των 
μέσων και, παρ’ όλο που οι εν λόγω 
στρατηγικές δεν προϋποθέτουν νέα 
χρηματοδοτικά μέσα ούτε τη θέσπιση νέου 
θεσμικού οργάνου ή νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου, φρονεί ότι η πλαισίωση 
ανάλογων προσεγγίσεων αιτιολογεί την 
παροχή ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία υπό τη μορφή πιστώσεων τεχνικής 
βοήθειας·

Or. en
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Τροπολογία 42
François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική δεν προϋποθέτει νέα 
χρηματοδοτικά μέσα ούτε τη θέσπιση νέου 
θεσμικού οργάνου ή νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου, αλλά φρονεί ότι η πλαισίωση 
ανάλογων προσεγγίσεων αιτιολογεί την 
παροχή ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία υπό τη μορφή πιστώσεων τεχνικής 
βοήθειας·

11. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική δεν προϋποθέτει νέα 
χρηματοδοτικά μέσα ούτε τη θέσπιση νέου 
θεσμικού οργάνου ή νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου, αλλά φρονεί ότι η πλαισίωση 
ανάλογων προσεγγίσεων αιτιολογεί την 
παροχή ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία υπό τη μορφή πιστώσεων τεχνικής 
βοήθειας· εκτιμά, επίσης, ότι η 
μακροπεριφερειακή στρατηγική πρέπει 
να ενθαρρύνει τα διαρθρωμένα σχέδια με 
γνώμονα το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020·

Or. fr

Τροπολογία 43
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική δεν προϋποθέτει νέα 
χρηματοδοτικά μέσα ούτε τη θέσπιση νέου 
θεσμικού οργάνου ή νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου, αλλά φρονεί ότι η πλαισίωση 
ανάλογων προσεγγίσεων αιτιολογεί την 
παροχή ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία υπό τη μορφή πιστώσεων τεχνικής 
βοήθειας·

11. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική δεν προϋποθέτει νέα 
χρηματοδοτικά μέσα ούτε τη θέσπιση νέου 
θεσμικού οργάνου ή νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου, αλλά φρονεί ότι η πλαισίωση 
ανάλογων προσεγγίσεων αιτιολογεί την 
παροχή ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία υπό τη μορφή πιστώσεων τεχνικής 
βοήθειας και τον καλό συντονισμό των 
πολιτικών και των ταμείων στους 
διάφορους τομείς·

Or. fr
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Τροπολογία 44
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική δεν προϋποθέτει νέα 
χρηματοδοτικά μέσα ούτε τη θέσπιση νέου 
θεσμικού οργάνου ή νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου, αλλά φρονεί ότι η πλαισίωση 
ανάλογων προσεγγίσεων αιτιολογεί την 
παροχή ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία υπό τη μορφή πιστώσεων τεχνικής 
βοήθειας·

11. εκτιμά ότι η μακροπεριφερειακή 
στρατηγική δεν προϋποθέτει νέα 
χρηματοδοτικά μέσα ούτε τη θέσπιση νέου 
θεσμικού οργάνου ή νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου, αλλά φρονεί ότι η πλαισίωση 
ανάλογων προσεγγίσεων αιτιολογεί την 
παροχή ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά 
ταμεία υπό τη μορφή πιστώσεων τεχνικής 
βοήθειας και πιστώσεων για το 
προκαταρκτικό στάδιο αξιολόγησης και 
συγκέντρωσης δεδομένων και για την 
ενδεχόμενη έναρξη·

Or. it

Τροπολογία 45
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί τον δεσμευτικό 
προσανατολισμό των συμβάσεων 
εταιρικών σχέσεων και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων στις 
προτεραιότητες των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών που 
τα αφορούν, ώστε να διασφαλιστεί ο 
καλύτερος δυνατός συντονισμός των 
στόχων και των μέσων·

Or. fr
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Τροπολογία 46
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκτιμά ότι η χορήγηση των πόρων για 
τον στόχο της εδαφικής συνεργασίας στο 
πλαίσιο των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών πρέπει να είναι δυνατή σε 
δύο στάδια: το πρώτο για τη διασφάλιση 
της δρομολόγησής τους —στάδιο 
προσχεδιασμού, διάρκειας περίπου δύο 
ετών— και το δεύτερο για την πλαισίωση 
της εφαρμογής τους — στάδιο 
ενοποίησης, μεγαλύτερης διάρκειας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκτιμά ότι η χορήγηση των πόρων για 
τον στόχο της εδαφικής συνεργασίας στο 
πλαίσιο των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών πρέπει να είναι δυνατή σε 
δύο στάδια: το πρώτο για τη διασφάλιση 
της δρομολόγησής τους —στάδιο 
προσχεδιασμού, διάρκειας περίπου δύο 
ετών— και το δεύτερο για την πλαισίωση 
της εφαρμογής τους — στάδιο ενοποίησης, 
μεγαλύτερης διάρκειας·

12. εκτιμά ότι η χορήγηση των πόρων για 
τον στόχο της εδαφικής συνεργασίας στο 
πλαίσιο των μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών πρέπει να είναι δυνατή σε 
δύο στάδια: το πρώτο για τη διασφάλιση 
της δρομολόγησής τους —στάδιο 
προσχεδιασμού — και το δεύτερο για την 
πλαισίωση της εφαρμογής τους — στάδιο 
ενοποίησης, μεγαλύτερης διάρκειας·

Or. fr

Τροπολογία 48
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη 
λεκάνη της Μεσογείου ώστε να 
διαρθρωθεί αυτός ο θεμελιώδης για το 
μέλλον της Ευρώπης χώρος, και ζητεί από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διευκολύνουν τη δρομολόγησή της·

13. τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη 
λεκάνη της Μεσογείου ώστε να 
διαρθρωθεί αυτός ο θεμελιώδης για το 
μέλλον της Ευρώπης χώρος, και ζητεί από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής, έως το τέλος του έτους, η 
οποία θα συνοδεύεται από ένα σχέδιο 
δράσης·

Or. fr

Τροπολογία 49
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη 
λεκάνη της Μεσογείου ώστε να 
διαρθρωθεί αυτός ο θεμελιώδης για το 
μέλλον της Ευρώπης χώρος, και ζητεί από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διευκολύνουν τη δρομολόγησή της·

13. τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη 
λεκάνη της Μεσογείου ώστε να 
διαρθρωθεί αυτός ο θεμελιώδης για την 
ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της 
Ευρώπης χώρος, και ζητεί από το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ενεργήσουν αναλόγως·

Or. it

Τροπολογία 50
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη 
λεκάνη της Μεσογείου ώστε να 
διαρθρωθεί αυτός ο θεμελιώδης για το 
μέλλον της Ευρώπης χώρος, και ζητεί από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διευκολύνουν τη δρομολόγησή της·

13. τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη 
λεκάνη της Μεσογείου, στην οποία η 
Ένωση για τη Μεσόγειο θα έχει ενεργό 
ρόλο, ώστε να διαρθρωθεί αυτός ο 
θεμελιώδης για το μέλλον της Ευρώπης 
χώρος, και ζητεί από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να διευκολύνουν τη 
δρομολόγησή της·

Or. en

Τροπολογία 51
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη 
λεκάνη της Μεσογείου ώστε να 
διαρθρωθεί αυτός ο θεμελιώδης για το 
μέλλον της Ευρώπης χώρος, και ζητεί από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διευκολύνουν τη δρομολόγησή της·

13. τάσσεται υπέρ της εφαρμογής μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη 
λεκάνη της Μεσογείου ώστε να παραχθεί 
κοινή προοπτική για τη διαχείριση των 
κοινών προκλήσεων και προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι χώρες και οι 
περιφέρειες της Μεσογείου και να
διαρθρωθεί αυτός ο θεμελιώδης για το 
μέλλον της Ευρώπης χώρος, και ζητεί από 
το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
διευκολύνουν τη δρομολόγησή της·

Or. es

Τροπολογία 52
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. φρονεί ότι, λόγω του χαρακτήρα της, η 
προσέγγιση μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής, η οποία συνδέει την Ένωση, 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, τις περιφερειακές οργανώσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ΜΚΟ 
του ευρωπαϊκού τμήματος της λεκάνης της 
Μεσογείου, και η οποία είναι ανοικτή στις 
χώρες της γειτονίας της ή/και στις χώρες 
που τελούν υπό προενταξιακό καθεστώς, 
ανυψώνει σε αξιοσημείωτο βαθμό το 
πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο της 
εδαφικής συνεργασίας στη συγκεκριμένη 
ζώνη·

14. φρονεί ότι, λόγω του χαρακτήρα της, η 
προσέγγιση μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής, η οποία συνδέει την Ένωση, 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, τις περιφερειακές οργανώσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ΜΚΟ 
του ευρωπαϊκού τμήματος της λεκάνης της 
Μεσογείου, και η οποία είναι ανοικτή στις 
χώρες της γειτονίας της ή/και στις χώρες 
που τελούν υπό προενταξιακό καθεστώς, 
ανυψώνει σε αξιοσημείωτο βαθμό το 
επιχειρησιακό επίπεδο της εδαφικής 
συνεργασίας στη συγκεκριμένη ζώνη·

Or. it

Τροπολογία 53
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. φρονεί ότι, λόγω του χαρακτήρα της, η 
προσέγγιση μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής, η οποία συνδέει την Ένωση, 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, τις περιφερειακές οργανώσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ΜΚΟ 
του ευρωπαϊκού τμήματος της λεκάνης της 
Μεσογείου, και η οποία είναι ανοικτή στις 
χώρες της γειτονίας της ή/και στις χώρες 
που τελούν υπό προενταξιακό καθεστώς, 
ανυψώνει σε αξιοσημείωτο βαθμό το 
πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο της 
εδαφικής συνεργασίας στη συγκεκριμένη 
ζώνη·

14. φρονεί ότι, λόγω του χαρακτήρα της, η 
προσέγγιση μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής, η οποία συνδέει την Ένωση, 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, την Ένωση για τη Μεσόγειο, τις 
περιφερειακές οργανώσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ΜΚΟ 
του ευρωπαϊκού τμήματος της λεκάνης της 
Μεσογείου, και η οποία είναι ανοικτή στις 
χώρες της γειτονίας της ή/και στις χώρες 
που τελούν υπό προενταξιακό καθεστώς, 
ανυψώνει σε αξιοσημείωτο βαθμό το 
πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο της 
εδαφικής συνεργασίας στη συγκεκριμένη 
ζώνη·

Or. en
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Τροπολογία 54
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. φρονεί ότι, λόγω του χαρακτήρα της, η 
προσέγγιση μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής, η οποία συνδέει την Ένωση, 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, τις περιφερειακές οργανώσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ΜΚΟ 
του ευρωπαϊκού τμήματος της λεκάνης της 
Μεσογείου, και η οποία είναι ανοικτή στις 
χώρες της γειτονίας της ή/και στις χώρες 
που τελούν υπό προενταξιακό καθεστώς, 
ανυψώνει σε αξιοσημείωτο βαθμό το 
πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο της 
εδαφικής συνεργασίας στη συγκεκριμένη 
ζώνη·

14. φρονεί ότι, λόγω του χαρακτήρα της, η 
προσέγγιση μιας μακροπεριφερειακής 
μεσογειακής στρατηγικής, η οποία συνδέει 
την Ένωση, τις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, τις περιφερειακές 
οργανώσεις, τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα και τις ΜΚΟ του ευρωπαϊκού 
τμήματος της λεκάνης της Μεσογείου, και 
η οποία είναι ανοικτή στις χώρες της 
γειτονίας της ή/και στις χώρες που τελούν 
υπό προενταξιακό καθεστώς, ανυψώνει σε 
αξιοσημείωτο βαθμό το πολιτικό και 
επιχειρησιακό επίπεδο της εδαφικής 
συνεργασίας στη συγκεκριμένη ζώνη·

Or. es

Τροπολογία 55
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. φρονεί ότι, λόγω του χαρακτήρα της, η 
προσέγγιση μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής, η οποία συνδέει την Ένωση, 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, τις περιφερειακές οργανώσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ΜΚΟ 
του ευρωπαϊκού τμήματος της λεκάνης της 
Μεσογείου, και η οποία είναι ανοικτή στις 
χώρες της γειτονίας της ή/και στις χώρες 
που τελούν υπό προενταξιακό καθεστώς, 
ανυψώνει σε αξιοσημείωτο βαθμό το 

14. φρονεί ότι, λόγω του χαρακτήρα της, η 
προσέγγιση μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής, η οποία συνδέει την Ένωση, 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, τις περιφερειακές οργανώσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ΜΚΟ 
του ευρωπαϊκού τμήματος της λεκάνης της 
Μεσογείου, και η οποία είναι ανοικτή στις 
χώρες της γειτονίας της ή/και στις χώρες 
που τελούν υπό προενταξιακό καθεστώς, 
ανυψώνει σε αξιοσημείωτο βαθμό το 
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πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο της 
εδαφικής συνεργασίας στη συγκεκριμένη 
ζώνη·

πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο της 
εδαφικής συνεργασίας στη συγκεκριμένη 
ζώνη· τονίζει τη σημασία της 
αξιοποίησης της εμπειρίας, των 
υπαρχόντων πόρων και των 
επιτευγμάτων των υφιστάμενων 
περιφερειακών οργανώσεων·

Or. es

Τροπολογία 56
François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. φρονεί ότι, λόγω του χαρακτήρα της, η 
προσέγγιση μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής, η οποία συνδέει την Ένωση, 
τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές, τις περιφερειακές οργανώσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ΜΚΟ 
του ευρωπαϊκού τμήματος της λεκάνης της 
Μεσογείου, και η οποία είναι ανοικτή στις 
χώρες της γειτονίας της ή/και στις χώρες 
που τελούν υπό προενταξιακό καθεστώς, 
ανυψώνει σε αξιοσημείωτο βαθμό το 
πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο της 
εδαφικής συνεργασίας στη συγκεκριμένη 
ζώνη·

14. φρονεί ότι, λόγω του χαρακτήρα της, η 
προσέγγιση μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής, η οποία συνδέει την Ένωση, 
τις εθνικές αρχές και τις οργανώσεις τους, 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τις 
περιφερειακές οργανώσεις, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ΜΚΟ 
του ευρωπαϊκού τμήματος της λεκάνης της 
Μεσογείου, και η οποία είναι ανοικτή στις 
χώρες της γειτονίας της ή/και στις χώρες 
που τελούν υπό προενταξιακό καθεστώς, 
ανυψώνει σε αξιοσημείωτο βαθμό το 
πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο της 
εδαφικής συνεργασίας στη συγκεκριμένη 
ζώνη·

Or. fr

Τροπολογία 57
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. θεωρεί ότι, δεδομένων των 
μεσογειακών εδαφών που έχουν θαλάσσια 
και χερσαία σύνορα με τη Βόρεια Αφρική, 
η πρωτοβουλία για μακροπεριφερειακή 
στρατηγική θα ενισχύσει την ανάπτυξη 
νέων ενεργών πολιτικών για τη γειτονία, 
αποκτώντας συγκεκριμένη εδαφική 
διάσταση, που θα εγγυάται την καλύτερη 
αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και 
τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών,
καθώς και τον θετικό αντίκτυπο στην 
απόδοση των οικονομιών τους·

Or. es

Τροπολογία 58
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. κρίνει ευκταία την ταχεία έγκριση της 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην 
περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου από 
το Συμβούλιο, ούτως ώστε να 
πραγματοποιηθεί το πρώτο απτό βήμα 
προόδου προς την εφαρμογή μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην 
περιοχή της Μεσογείου·

15. καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την 
ταχεία έγκριση της μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής στην περιοχή της Αδριατικής 
και του Ιονίου, κατά προτίμηση μέχρι το 
2013, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί το 
πρώτο απτό βήμα προόδου προς την 
εφαρμογή μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής στην περιοχή της Μεσογείου·

Or. it

Τροπολογία 59
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. κρίνει ευκταία την ταχεία έγκριση της 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην 
περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου από 
το Συμβούλιο, ούτως ώστε να 
πραγματοποιηθεί το πρώτο απτό βήμα 
προόδου προς την εφαρμογή μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην 
περιοχή της Μεσογείου·

15. μετά την απόφαση που ελήφθη στις 
24 Ιουνίου 2011 και λαμβάνοντας υπόψη 
τις επιθυμίες που εξέφρασαν οι 
ενδιαφερόμενες περιοχές σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τους 
ιστορικούς δεσμούς, τις παραδόσεις και 
τις πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν, 
κρίνει ευκταία την ταχεία έγκριση της 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην 
περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου από
το Συμβούλιο, ούτως ώστε να 
πραγματοποιηθεί το πρώτο απτό βήμα 
προόδου προς την εφαρμογή μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην 
περιοχή της Μεσογείου·

Or. it

Τροπολογία 60
François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. κρίνει ευκταία την ταχεία έγκριση της 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην 
περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου από 
το Συμβούλιο, ούτως ώστε να 
πραγματοποιηθεί το πρώτο απτό βήμα 
προόδου προς την εφαρμογή μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην 
περιοχή της Μεσογείου·

15. δεδομένης της βούλησης όλων των 
ενδιαφερόμενων παραγόντων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, κρίνει 
ευκταία την ταχεία έγκριση της 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην 
περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου από 
το Συμβούλιο, σε συνέχεια της δήλωσής 
του στις 24 Ιουνίου 2011, ούτως ώστε να 
πραγματοποιηθεί το πρώτο απτό βήμα 
προόδου προς την εφαρμογή μιας 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην 
περιοχή της Μεσογείου·

Or. fr
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Τροπολογία 61
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. κρίνει ευκταία την περαιτέρω 
ενίσχυση της νότιας διάστασης στη 
πολιτική γειτονίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. it

Τροπολογία 62
María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. κρίνει επίσης σκόπιμη τη 
δρομολόγηση μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών στη Δυτική και την 
Ανατολική Μεσόγειο, στρατηγικών οι 
οποίες θα ενσωματώνουν μια σημαντική
θαλάσσια πτυχή και θα λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες και τις αναπτυξιακές 
ανάγκες των νησιωτικών εδαφών·

16. κρίνει σκόπιμη τη δρομολόγηση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη 
Δυτική και την Ανατολική Μεσόγειο το 
συντομότερο δυνατόν, στρατηγικών οι 
οποίες θα ενσωματώνουν τη θαλάσσια 
πτυχή, την εδαφική διάσταση και τη 
σύνδεση των περιφερειών, την ανάπτυξη 
των αστικών και αγροτικών περιοχών, 
την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, 
την προστασία του οικοσυστήματος και 
τη βιοποικιλότητα της μεσογειακής 
περιοχής· ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι
ιδιαιτερότητες και οι αναπτυξιακές 
ανάγκες των νησιωτικών εδαφών·

Or. es

Τροπολογία 63
Tamás Deutsch, Lambert van Nistelrooij
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. κρίνει επίσης σκόπιμη τη δρομολόγηση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη 
Δυτική και την Ανατολική Μεσόγειο, 
στρατηγικών οι οποίες θα ενσωματώνουν 
μια σημαντική θαλάσσια πτυχή και θα 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 
τις αναπτυξιακές ανάγκες των νησιωτικών 
εδαφών·

16. κρίνει επίσης σκόπιμη τη δρομολόγηση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη 
Δυτική και την Ανατολική Μεσόγειο, 
στρατηγικών οι οποίες θα ενσωματώνουν 
μια σημαντική θαλάσσια πτυχή και θα 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 
τις αναπτυξιακές ανάγκες των νησιωτικών 
εδαφών· πιστεύει ότι στο πλαίσιο των εν 
λόγω μελλοντικών στρατηγικών θα 
πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
του βιώσιμου τουρισμού·

Or. en

Τροπολογία 64
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. κρίνει επίσης σκόπιμη τη δρομολόγηση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη 
Δυτική και την Ανατολική Μεσόγειο, 
στρατηγικών οι οποίες θα ενσωματώνουν 
μια σημαντική θαλάσσια πτυχή και θα 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 
τις αναπτυξιακές ανάγκες των νησιωτικών 
εδαφών·

16. κρίνει επίσης σκόπιμη τη δρομολόγηση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη 
Δυτική και την Ανατολική Μεσόγειο, 
στρατηγικών οι οποίες θα ενσωματώνουν 
μια σημαντική θαλάσσια πτυχή και θα 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 
τις αναπτυξιακές ανάγκες των 
πολυάριθμων νησιωτικών εδαφών της 
Μεσογείου·

Or. es

Τροπολογία 65
Erminia Mazzoni
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. κρίνει επίσης σκόπιμη τη δρομολόγηση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη 
Δυτική και την Ανατολική Μεσόγειο, 
στρατηγικών οι οποίες θα ενσωματώνουν 
μια σημαντική θαλάσσια πτυχή και θα 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 
τις αναπτυξιακές ανάγκες των νησιωτικών
εδαφών·

16. κρίνει επίσης σκόπιμη τη δρομολόγηση 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών στη 
Δυτική και την Ανατολική Μεσόγειο, 
στρατηγικών οι οποίες θα ενσωματώνουν 
μια σημαντική θαλάσσια πτυχή και θα 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και 
τις αναπτυξιακές ανάγκες των παράκτιων
εδαφών·

Or. it

Τροπολογία 66
Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. ελπίζει ότι η στρατηγική θα 
προωθήσει τη συνεργασία των 
μεσογειακών περιοχών όσον αφορά τον 
τουρισμό, με στόχο τη βελτίωση των 
προοπτικών του εν λόγω τομέα, ο οποίος 
είναι σημαντικός από οικονομικής 
άποψης, για την πλειοψηφία αυτών των 
εδαφών, τα οποία αποτελούν κύριους 
τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως·

Or. es

Τροπολογία 67
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ορίσει τα απαραίτητα εργαλεία για την 
αξιολόγηση και την πιθανή έναρξη της 
εφαρμογής νέων μακροπεριφερειακών 
πρωτοβουλιών στη Δυτική και Ανατολική 
Μεσόγειο, όπως, για παράδειγμα, 
πιλοτικά σχέδια·

Or. it

Τροπολογία 68
Salvatore Caronna

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι ο συντονισμός αυτών των 
τριών μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
—Δυτική Μεσόγειος, περιοχή της 
Αδριατικής και του Ιονίου και Ανατολική 
Μεσόγειος— θα καταστήσει δυνατή την 
άσκηση μιας συνολικής πολιτικής για 
ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε 
συνέργεια με τις προτεραιότητες που θα 
έχουν καθορίσει οι περιφερειακές και 
διεθνείς οργανώσεις·

17. θεωρεί ότι η ενσωμάτωση αυτών των 
τριών μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
—Δυτική Μεσόγειος, περιοχή της 
Αδριατικής και του Ιονίου και Ανατολική 
Μεσόγειος— θα καταστήσει δυνατή την 
άσκηση μιας συνολικής πολιτικής για 
ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε 
συνέργεια με τις προτεραιότητες που θα 
έχουν καθορίσει οι περιφερειακές και 
διεθνείς οργανώσεις·

Or. it

Τροπολογία 69
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι ο συντονισμός αυτών των 17. θεωρεί ότι ο συντονισμός αυτών των 
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τριών μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
—Δυτική Μεσόγειος, περιοχή της 
Αδριατικής και του Ιονίου και Ανατολική 
Μεσόγειος— θα καταστήσει δυνατή την 
άσκηση μιας συνολικής πολιτικής για 
ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε 
συνέργεια με τις προτεραιότητες που θα 
έχουν καθορίσει οι περιφερειακές και 
διεθνείς οργανώσεις·

τριών μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
—Δυτική Μεσόγειος, περιοχή της 
Αδριατικής και του Ιονίου και Ανατολική 
Μεσόγειος— θα καταστήσει δυνατή την 
άσκηση μιας συνολικής πολιτικής για 
ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε 
συνέργεια με τις προτεραιότητες που θα 
έχουν καθορίσει οι περιφερειακές και 
διεθνείς οργανώσεις, και ιδίως η Ένωση 
για τη Μεσόγειο·

Or. fr

Τροπολογία 70
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί ότι ο συντονισμός αυτών των 
τριών μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
—Δυτική Μεσόγειος, περιοχή της 
Αδριατικής και του Ιονίου και Ανατολική 
Μεσόγειος— θα καταστήσει δυνατή την 
άσκηση μιας συνολικής πολιτικής για 
ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε 
συνέργεια με τις προτεραιότητες που θα 
έχουν καθορίσει οι περιφερειακές και 
διεθνείς οργανώσεις·

17. θεωρεί ότι ο συντονισμός αυτών των 
τριών μακροπεριφερειακών στρατηγικών 
—Δυτική Μεσόγειος, περιοχή της 
Αδριατικής και του Ιονίου και Ανατολική 
Μεσόγειος— θα καταστήσει δυνατή την 
άσκηση μιας συνολικής πολιτικής για 
ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου, σε 
συνέργεια με τις προτεραιότητες που θα 
έχουν καθορίσει οι περιφερειακές και 
διεθνείς οργανώσεις, καθώς και την 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών που 
μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για έξυπνη και βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη·

Or. ro

Τροπολογία 71
María Irigoyen Pérez



PE491.017v01-00 38/43 AM\903832EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη να προαγάγουν τη βούληση 
συνεργασίας που εκδηλώθηκε κατά την
κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, και 
προτρέπει την επερχόμενη κυπριακή 
Προεδρία της Ένωσης να ευνοήσει το εν 
λόγω σχέδιο·

18. ζητεί από τα κράτη μέλη, την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο, σε συνάφεια 
με το πνεύμα της υπάρχουσας 
συνεργασίας, να εστιάσουν τις 
προσπάθειές τους στην κατάρτιση και τη 
θέση σε ισχύ της εν λόγω 
μακροστρατηγικής· προτρέπει την 
επερχόμενη κυπριακή Προεδρία της 
Ένωσης να καταστήσει το εν λόγω σχέδιο 
μία από τις προτεραιότητές της·

Or. es

Τροπολογία 72
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη να προαγάγουν τη βούληση 
συνεργασίας που εκδηλώθηκε κατά την 
κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, και 
προτρέπει την επερχόμενη κυπριακή 
Προεδρία της Ένωσης να ευνοήσει το εν 
λόγω σχέδιο·

18. ζητεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη να προαγάγουν τη βούληση 
συνεργασίας που εκδηλώθηκε κατά την 
κατάρτιση της παρούσας έκθεσης, και 
προτρέπει την επερχόμενη κυπριακή 
Προεδρία της Ένωσης να ευνοήσει το εν 
λόγω σχέδιο· υπογραμμίζει, επιπλέον, τη 
σημασία της διακυβερνητικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου 
ως προς την ανάπτυξη της 
μακροπεριφερειακής στρατηγικής·

Or. fr

Τροπολογία 73
Giommaria Uggias
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος μετά την παράγραφο (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η νησιωτική διάσταση στη 
μακροπεριφέρεια της Μεσογείου
(Η πρόταση αυτή θα είναι ο τίτλος ενός 
νέου μικρού τμήματος σχετικά με τη 
νησιωτική διάσταση το οποίο θα 
ενσωματωθεί στο τέλος της παρούσας 
έκθεσης, ακριβώς μετά το τμήμα με τίτλο 
«Προοπτικές στην περιοχή της 
Μεσογείου».)

Or. en

Τροπολογία 74
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή 
να αναλάβει συγκεκριμένη δράση για την 
εφαρμογή του άρθρου 174 της ΣΛΕΕ και 
την αντιμετώπιση του μειονεκτήματος 
που συνεπάγεται ο νησιώτικος 
χαρακτήρας μέσω της προώθησης μιας 
στρατηγικής που να εξασφαλίζει αρμονία 
στην ευρωπαϊκή οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 75
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. πιστεύει ότι οι νησιωτικές περιοχές 
της Μεσογείου θα πρέπει να είναι 
επιλέξιμες για πρόσθετη χρηματοδότηση, 
με ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα των 
μεταφορών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 
πλήρης προσβασιμότητας και εφαδική 
συνέχεια των εν λόγω περιοχών με την 
ευρωπαϊκή ήπειρο καθώς και η 
αποτελεσματική τους ενσωμάτωση στην 
ενιαία αγορά· 

Or. en

Τροπολογία 76
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ. θεωρεί ότι η καλύτερη ενσωμάτωση 
των νησιών στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά 
είναι καίριας σημασίας για την 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής και 
της οικονομικής ανάπτυξης εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· προς αυτήν την 
κατεύθυνση, ζητεί επιτακτικά από την 
Επιτροπή να υιοθετήσει ad hoc μέτρα που 
θα καταστήσουν τις νησιωτικές περιοχές 
εξίσου ανταγωνιστικές με τις 
ηπειρωτικές·

Or. en

Τροπολογία 77
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 ε. ευελπιστεί ότι η Επιτροπή θα 
αποβάλει την τιμωρητική της στάση 
απέναντι στις νησιωτικές περιοχές και να 
παύσει να εκλαμβάνει ως κρατικές 
ενισχύσεις τις νόμιμες αποζημιώσεις που 
λαμβάνουν οι παραπάνω λόγω του 
νησιωτικού τους χαρακτήρα, για τον 
οποίον υφίστανται διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 78
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 στ. ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση 
με στόχο την υπέρβαση των 
διαρθρωτικών μειονεκτημάτων των 
νησιωτικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 79
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ζ. θεωρεί απαραίτητη την αύξηση του 
κατώτατου ορίου των ενισχύσεων που 
χορηγούνται στα νησιά κυρίως στους 
τομείς της γεωργίας, των μεταφορών και 
της αλιείας, έτσι ώστε να μειωθεί το 
χάσμα μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
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ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι 
ευρωπαϊκές περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 80
Giommaria Uggias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18η. ζητεί την προσαρμογή της πολιτικής 
συνοχής και των πολιτικών για την 
έρευνα και την καινοτομία στις ειδικές 
ανάγκες των νησιωτικών περιοχών και 
την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ του 
προγράμματος πλαισίου για την έρευνα 
«Horizon 2020» και των διαρθρωτικών 
ταμείων, με στόχο τη δημιουργία 
πρόσφορου εδάφους για πρόοδο και την 
αύξηση των επενδύσεων στην κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 81
Giommaria Uggias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18θ. συνιστά την κατάλληλη αξιοποίηση 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» για τις μεταφορές, την ενέργεια 
και τις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ, έτσι ώστε να 
ενισχυθεί η ενσωμάτωση των εν λόγω 
περιοχών στην ηπειρωτική Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 82
Giommaria Uggias, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ι. τονίζει τη σημασία του πολιτισμού 
και της δημιουργικής βιομηχανίας ως 
θεμελιώδους πυλώνα για την ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις 
νησιωτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 83
Giommaria Uggias, Γεώργιος Σταυρακάκης, Σπύρος Δανέλλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ια (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 ια. ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει 
σχέδιο δράσης όσον αφορά τη 
στρατηγική για τη μακροπεριφέρεια της 
Μεσογείου το αργότερο μέχρι τα τέλη του 
2013, ενσωματώνοντας συγκριμένα 
σχέδια με ευρεία συμμετοχή όλων των 
σχετικών φορέων και των περιφερειακών 
εταίρων και χρησιμοποιώντας όλα τα 
διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα·

Or. en


