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Τροπολογία 1
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και 
τους ίδιους πόρους, το Κοινοβούλιο τονίζει 
ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, και 
ειδικότερα οι δαπάνες για την πολιτική 
συνοχής, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την 
αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θέτει 
την ευρωπαϊκή οικονομία ξανά σε τροχιά 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και 
τους ίδιους πόρους, το Κοινοβούλιο τονίζει 
ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, και 
ειδικότερα οι δαπάνες για την πολιτική 
συνοχής, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την 
αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, συμβάλλει  
στην οικονομική μεγέθυνση, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου 
και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων·

Or. pt

Τροπολογία 2
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και 
τους ίδιους πόρους, το Κοινοβούλιο τονίζει 
ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, και 
ειδικότερα οι δαπάνες για την πολιτική 
συνοχής, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την 
αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων με 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θέτει 
την ευρωπαϊκή οικονομία ξανά σε τροχιά 
ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με το 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και 
τους ίδιους πόρους, το Κοινοβούλιο τονίζει 
ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ, και 
ειδικότερα οι δαπάνες για την πολιτική 
συνοχής, αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την 
αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων με 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία και θέτει την ευρωπαϊκή οικονομία 
ξανά σε τροχιά ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας·
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Or. en

Τροπολογία 3
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-
2020 πρέπει να θεωρείται ως το κύριο 
μέσο που θα καθορίσει κατά πόσον οι 
στόχοι της ΕΕ 2020 θα επιτευχθούν 
επαρκώς, πράγμα που επιτάσσει να 
παρακάμψουν οι τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις τη νοοτροπία της κρίσης 
και να επιζητήσουν έναν υγιή και 
ορθολογικό προϋπολογισμό που θα 
εγγυάται ανάπτυξη και απασχόληση και, 
εντέλει, υψηλό επίπεδο διαβίωσης και 
ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-
2020 πρέπει να θεωρείται ως το κύριο 
μέσο για την επίτευξη των στόχων της 
ΕΕ 2020 σε ολόκληρο το έδαφος της ΕΕ, 
καθώς και για την πραγμάτωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει επίσης να στοχεύει στο να 
μεταφρασθούν οι στόχοι της ΕΕ που 
συμφωνήθηκαν από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων σε πραγματικές 
και συγκεκριμένες δράσεις, πράγμα που 
επιτάσσει να παρακάμψουν οι τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις τη νοοτροπία της κρίσης 
και να επιζητήσουν έναν υγιή και 
ορθολογικό προϋπολογισμό που θα 
εγγυάται ανάπτυξη και απασχόληση και, 
εντέλει, υψηλό επίπεδο διαβίωσης και 
ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής της ΕΕ, ως μηχανισμός που 
συμβάλλει στην ουσιαστική ανάπτυξη 
όλων των περιφερειών της ΕΕ εντός της 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής της ΕΕ, ως μηχανισμός που 
συμβάλλει στην ουσιαστική ανάπτυξη 
όλων των περιφερειών της ΕΕ εντός της 
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ενιαίας αγοράς, πρέπει να εξακολουθήσει 
να αποτελεί τον κύριο πυλώνα της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

ενιαίας αγοράς και ως η κύρια απάντηση 
της ΕΕ στις εμμένουσες οικονομικές,
κοινωνικές και εδαφικές ανισότητες 
μεταξύ των περιφερειών της, πρέπει να 
εξακολουθήσει να αποτελεί τον κύριο 
πυλώνα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης·

Or. en

Τροπολογία 5
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται, 
ωστόσο, μεταρρυθμίσεις στην πολιτική 
συνοχής προκειμένου να προσανατολίζεται 
περισσότερο στα αποτελέσματα και να 
είναι φιλικότερη προς τους δικαιούχους 
και, κατά συνέπεια, πιο αποδοτική·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται, 
ωστόσο, μεταρρυθμίσεις στην πολιτική 
συνοχής προκειμένου να προσανατολίζεται 
περισσότερο στα αποτελέσματα και να 
είναι φιλικότερη προς τους δικαιούχους 
και, κατά συνέπεια, πιο αποδοτική σε 
επίπεδο υλοποιούμενων επενδύσεων·
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εξόχως 
απόμακρες περιοχές λόγω των σοβαρών 
οικονομικών και κοινωνικών δυσχερειών 
που αντιμετωπίζουν·

Or. pt

Τροπολογία 6
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται, 
ωστόσο, μεταρρυθμίσεις στην πολιτική 
συνοχής προκειμένου να προσανατολίζεται 
περισσότερο στα αποτελέσματα και να 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται, 
ωστόσο, μεταρρυθμίσεις στην πολιτική 
συνοχής προκειμένου να προσανατολίζεται 
περισσότερο στα αποτελέσματα, να 
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είναι φιλικότερη προς τους δικαιούχους 
και, κατά συνέπεια, πιο αποδοτική·

επικεντρώνεται θεματικά και να είναι 
φιλικότερη προς τους δικαιούχους και, 
κατά συνέπεια, πιο αποδοτική·

Or. en

Τροπολογία 7
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει αποδείξει ότι είναι ένα 
ευέλικτο εργαλείο και αποτελεί μείζονα 
συντελεστή στην καταπολέμηση της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης, λόγω της, αποφασιστικής 
σημασίας, συμβολής της στα διάφορα 
εθνικά προγράμματα ανάκαμψης και της 
επιδίωξης για προαγωγή της καινοτομίας 
με παράλληλη εξάλειψη των ανισοτήτων 
μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών·

Or. ro

Τροπολογία 8
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής πρέπει να παρέχει δίκαιη 
πρόσβαση στους πόρους και να καλύπτει 
τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες 
όλων των περιφερειών της ΕΕ που 
χρειάζονται ευελιξία στον καθορισμό των 
στόχων και των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, παρά την ανάγκη για 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής πρέπει να παρέχει δίκαιη 
πρόσβαση στους πόρους και να καλύπτει 
τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες 
όλων των περιφερειών της ΕΕ που 
χρειάζονται επίσης ευελιξία στον 
καθορισμό των στόχων και των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων για την 
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υλοποίηση επενδύσεων, π.χ. στην Ε&Α, ως 
ουσιαστικό εργαλείο που συμβάλλει στην 
επίτευξη της στρατηγικής ΕΕ 2020, που θα 
πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με την 
πολιτική συνοχής, δηλαδή μέσω μιας
«κλίμακας αριστείας»·

αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των 
περιφερειών, παρά την ανάγκη για 
υλοποίηση επενδύσεων, π.χ. στην Ε&Α, ως 
ουσιαστικό εργαλείο που συμβάλλει στην
επίτευξη της στρατηγικής ΕΕ 2020, που θα 
πρέπει να συνδυαστεί κατάλληλα με την 
πολιτική συνοχής, δηλαδή μέσω μιας
«κλίμακας αριστείας»·

Or. en

Τροπολογία 9
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις 
επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς, το Κοινοβούλιο 
επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να 
υποστηρίξει μια ισχυρότερη πολιτική 
συνοχής, εμμένοντας στην άποψη ότι θα 
πρέπει να διατεθεί το κατάλληλο επίπεδο 
πόρων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αυταπόδεικτο ότι η πολιτική συνοχής 
μπορεί να επιτελέσει χρήσιμο και 
αποτελεσματικό ρόλο μόνον εφόσον 
εδράζεται σε ένα σταθερό, ισχυρό και 
βιώσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο· ως εκ 
τούτου, στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 
2011 σχετικά με τις επενδύσεις στο 
μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, το 
Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή 
του να υποστηρίξει μια ισχυρότερη 
πολιτική συνοχής, εμμένοντας στην άποψη 
ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκές επίπεδο 
πόρων, αντίστοιχου, τουλάχιστον, 
επιπέδου με αυτό που είχε συμφωνηθεί 
για την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013·

Or. en

Τροπολογία 10
Cornelia Ernst
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά 
του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις 
επενδύσεις στο μέλλον: ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς1, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο προειδοποιεί, στο πλαίσιο 
της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας, 
ενάντια στην επιβολή κυρώσεων 
συνδεόμενων με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις 
χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς αυτό 
θα αντιστρατευόταν τους ίδιους τους 
στόχους της πολιτικής για τη συνοχή και 
συγκεκριμένα τη μείωση των ανισοτήτων 
μεταξύ περιφερειών.
__________________
1 P7_TA(2011)0266

Or. en

Τροπολογία 11
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι 
αποδέκτες όσο και οι καθαροί πληρωτές 
επωφελούνται από την πολιτική συνοχής 
της ΕΕ και ότι, κατά την περίοδο 2007-
2013, κάθε ευρώ από τη χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 
που διατίθεται στην Πολωνία, την 
Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και 
τη Σλοβακία, θα αποφέρει 0,61 ευρώ 
κατά μέσο όρο σε άμεσα και έμμεσα 
οφέλη για τα κράτη μέλη της ΕΕ-15·
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Or. pl

Τροπολογία 12
Γεώργιος Σταυρακάκης, Constanze Angela Krehl

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής της ΕΕ είναι αναπτυξιακή 
πολιτική και στρατηγικό εργαλείο για 
επενδύσεις, οικονομική μεγέθυνση και 
ανταγωνιστικότητα με αδιαμφισβήτητη 
προστιθέμενη αξία, που συμβάλλει στην 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης σε ολόκληρη την Ένωση 
και συντελεί στην υπέρβαση της 
τρέχουσας οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· 

Or. en

Τροπολογία 13
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

i. το ποσό των 376 δισ. για την πολιτική 
συνοχής, όπως προτείνει η Επιτροπή στην 
πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
για την περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να 
θεωρείται ως το κατώτερο υγιές επίπεδο 
χρηματοδότησης και να αποτελεί κόκκινη 
γραμμή στη μελλοντική διαπραγματευτική 
θέση του Κοινοβουλίου.

i. το ποσό των 376 δισ. για την πολιτική 
συνοχής, όπως προτείνει η Επιτροπή στην 
πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
για την περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να 
θεωρείται ως το κατώτερο υγιές επίπεδο 
χρηματοδότησης και να αποτελεί κόκκινη 
γραμμή στη μελλοντική διαπραγματευτική 
θέση του Κοινοβουλίου· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η πρόταση της 
Επιτροπής για μείωση κατά 47% του 
ειδικού πρόσθετου κονδυλίου για τις 
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εξόχως απόκεντρες και πλέον 
αραιοκατοικημένες περιοχές και εκτιμά 
ότι θα πρέπει να διατεθεί το ίδιο ποσό 
πόρων με αυτό της προηγούμενης 
περιόδου προγραμματισμού· 

Or. pt

Τροπολογία 14
Γεώργιος Σταυρακάκης, Andrey Kovatchev, Constanze Angela Krehl, Lambert Van 
Nistelrooij, Michael Theurer, François Alfonsi, Oldrich Vlasak, Younous Omarjee

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο i

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

i. το ποσό των 376 δισ. για την πολιτική 
συνοχής, όπως προτείνει η Επιτροπή 
στην πρόταση κανονισμού για τον 
καθορισμό του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2014-2020, θα πρέπει να θεωρείται ως το 
κατώτερο υγιές επίπεδο χρηματοδότησης
και να αποτελεί κόκκινη γραμμή στη 
μελλοντική διαπραγματευτική θέση του 
Κοινοβουλίου.

i. υπογραμμίζει ότι άποψη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι η 
χρηματοδότηση της πολιτικής για τη 
συνοχή θα πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον στο επίπεδο της περιόδου 
2007-2013, συγκεκριμένα στα 366,8 δισ. 
ευρώ σε τιμές 2011 (εξαιρουμένης της 
Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»), ποσό που συνιστά το απόλυτο 
κατώτατο υγιές επίπεδο χρηματοδότησης 
και, ως εκ τούτου, αποτελεί κόκκινη 
γραμμή στη μελλοντική διαπραγματευτική 
θέση του Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 15
Danuta Maria Hübner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο i α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

i α. υπενθυμίζει ότι τα θέματα που 
συνδέονται με τη διαμόρφωση της 
πολιτικής για τη συνοχή πρέπει να 
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εξετάζονται στο πλαίσιο των εν εξελίξει 
συνήθων νομοθετικών διαδικασιών 
σχετικά με τη νομοθετική δέσμη και ότι ο 
κανονισμός για το ΠΔΠ θα πρέπει να 
αφορά αποκλειστικά τα ποσά και τις 
κατηγορίες δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 16
Cornelia Ernst

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο i α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

i α. οι κυρώσεις στο πλαίσιο της 
μακροοικονομικής αιρεσιμότητας που 
συνδέονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης δεν πρέπει να αποτελούν 
μέρος του πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 17
Tomasz Piotr Poręba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο i α (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

i α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία 
από το υπάρχον χρηματοοικονομικό 
πλαίσιο καταδεικνύει ότι η απορρόφηση 
χρηματοδότησης πρέπει να διατηρηθεί 
στο 4% του ΑΕΠ για το ανώτατο όριο 
των πιστώσεων για τη συνοχή·

Or. en
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Τροπολογία 18
Danuta Maria Hübner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο i β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

i β. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 312 
παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ επιτάσσει να 
λαμβάνουν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή κάθε μέτρο για να 
διευκολύνουν τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού πλαισίου καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας και ότι για το 
σκοπό αυτό το Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
διασφαλίζει την εκ των προτέρων 
ενημέρωση του Κοινοβουλίου σχετικά με 
το νομοθέτημα που σκοπεύει να υποβάλει 
στο Κοινοβούλιο προς έγκριση·

Or. en

Τροπολογία 19
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Σημείο i β (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

i β. δεδομένου ότι η πολιτική συνοχής 
παρέχει στήριξη για μέτρα που στοχεύουν 
στην ευθυγράμμιση των οικονομικών και 
κοινωνικών συνθηκών σε όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ και ειδικά για τη 
μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων 
που πλήττουν τις πλέον μειονεκτικές 
περιοχές, αντιτίθεται στις προσπάθειες 
δημιουργίας, εις βάρος της πολιτικής για 
τη συνοχή, θεματικών ταμείων που θα 
υπονομεύσουν το εθνικό δημοσιονομικό 
πλαίσιο·

Or. pl
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