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Τροπολογία 1
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική 
σημασία οι αποφάσεις που αφορούν την 
ανάπτυξη να εγκρίνονται όσο το δυνατόν 
εγγύτερα προς τους πολίτες που 
επηρεάζονται από αυτές, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει και οι 
τοπικές κοινότητες να συμμετέχουν στην 
κατάρτιση και την έγκριση των 
αποφάσεων αυτών·

Or. lt

Τροπολογία 2
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη 
σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί 
στο θέμα της σύγκλισης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι πιο πρόσφατες εκθέσεις για τη 
συνοχή επισημαίνουν μια τάση 
διεύρυνσης των εδαφικών ανισοτήτων 
μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, π.χ. 
σχετικά με την προσβασιμότητα, ιδίως 
όσον αφορά τις διαρθρωτικά 
μειονεκτούσες περιφέρειες της ΕΕ, αλλά 
και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο και 
εντός των εδαφών της ΕΕ, κάτι που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε εδαφικό 
διαχωρισμό και να διευρύνει τις διαφορές 
στα επίπεδα ευημερίας των περιφερειών 
της ΕΕ·
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Or. ro

Τροπολογία 3
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. αναγνωρίζει, για την επίτευξη της εν 
λόγω συνεργασίας, τη σημασία του 
κώδικα συμπεριφοράς για τα κράτη μέλη 
που διαβουλεύονται με τις περιφέρειες 
και τις τοπικές αρχές στα διάφορα στάδια 
προετοιμασίας προγραμμάτων 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 4
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός για την πολιτική συνοχής 
μετά το 2013 πρέπει να διατηρηθεί στο 
τρέχον επίπεδο προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η στήριξη εξακολουθεί να 
παρέχεται σε περιοχές που έχουν ανάγκη 
από οικονομική και κοινωνική ανάπλαση·

2. επισημαίνει το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός για την πολιτική συνοχής 
μετά το 2013 πρέπει να διατηρηθεί 
τουλάχιστον στο τρέχον επίπεδο 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
στήριξη εξακολουθεί να παρέχεται σε 
περιοχές που έχουν ανάγκη από 
οικονομική και κοινωνική ανάπλαση, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών 
μετάβασης·

Or. en
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Τροπολογία 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
να τοποθετηθεί μια προσέγγιση που 
βασίζεται στα αποτελέσματα στο 
επίκεντρο του ΚΚΔ, εστιάζοντας στα 
μετρήσιμα αποτελέσματα που αποφέρει η 
πολιτική συνοχής προκειμένου να αυξηθεί 
η βιωσιμότητα των επενδύσεων και να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων χρηματοδότησης·

3. επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής 
να τοποθετηθεί μια προσέγγιση που 
βασίζεται στα αποτελέσματα στο 
επίκεντρο του ΚΚΔ, εστιάζοντας στα 
μετρήσιμα αποτελέσματα που αποφέρει η 
πολιτική συνοχής προκειμένου να αυξηθεί 
η βιωσιμότητα των επενδύσεων και να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
προγραμμάτων χρηματοδότησης·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 6
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. επισημαίνει ότι ο στόχος της 
εδαφικής συνοχής παραμένει άρρηκτα 
συνδεδεμένος με τις προκλήσεις της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και 
ενισχύει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία της πολιτικής συνοχής·

Or. ro

Τροπολογία 7
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επισημαίνει την ανάγκη εστίασης σε 
ένα σύστημα που βασίζεται στα 
αποτελέσματα ώστε να υπάρχει ευελιξία 
σε επίπεδο κρατών μελών και σε 
περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας 
υπόψη την απλούστευση, τις 
προτεραιότητες προγραμματισμού και τις 
εταιρικές σχέσεις, προκειμένου τα 
συστήματα που βασίζονται στα 
αποτελέσματα να είναι ειδικά 
προσαρμοσμένα σε κάθε περιφέρεια για 
να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 
αποτελεσματικότητα.

Or. en

Τροπολογία 8
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. στηρίζει τις συνολικές προτάσεις της 
Επιτροπής όσον αφορά όλο τον ΚΚΔ για 
μείωση του διοικητικού φόρτου· 
επισημαίνει, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι 
οι κανόνες, οι έλεγχοι και η επιλεξιμότητα 
πρέπει να καθίστανται σαφείς εξαρχής και 
ότι η επιτυχής απλούστευση των 
διοικητικών διαδικασιών μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης για την παροχή κονδυλίων·

4. στηρίζει τις συνολικές προτάσεις της 
Επιτροπής όσον αφορά όλο τον ΚΚΔ για 
μείωση του διοικητικού φόρτου· 
επισημαίνει, κατά συνέπεια, το γεγονός ότι 
οι κανόνες, οι έλεγχοι και η επιλεξιμότητα 
πρέπει να καθίστανται σαφείς εξαρχής και 
να μην περιπλέκονται περαιτέρω σε 
εθνικό επίπεδο, και ότι η επιτυχής 
απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης για την 
παροχή κονδυλίων· επιμένει στη λήψη 
μέτρων για περαιτέρω ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή των νέων απαιτήσεων και 
διαδικασιών για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού·
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Or. en

Τροπολογία 9
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. είναι της άποψης ότι «η 
συγκέντρωση, η συνεργασία και η 
σύνδεση» είναι οι βασικές συντεταγμένες 
της εδαφικής συνοχής προκειμένου να 
επιτευχθεί μια πιο ισόρροπη εδαφική 
ανάπτυξη στην ΕΕ·

Or. ro

Τροπολογία 10
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της 
ευελιξίας των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης βάσει τοπικών και 
περιφερειακών στόχων, με τη συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων μερών σε 
περιφερειακό επίπεδο, σε όλα τα στάδια 
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα χρηματοδότησης καλύπτουν 
τις ανάγκες για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων·

5. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης μιας 
ευέλικτης προσέγγισης για τον καθορισμό
τοπικών και περιφερειακών στόχων, με τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών σε 
περιφερειακό επίπεδο, σε όλα τα στάδια 
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα χρηματοδότησης καλύπτουν 
τις ανάγκες για την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων·

Or. en
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Τροπολογία 11
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει ότι η ευελιξία πρέπει να 
επεκταθεί σε περισσότερες διατάξεις 
ώστε τα έργα να λειτουργούν με 
διαφορετικούς πόρους οι οποίοι 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ και ότι η εν 
λόγω αυξημένη ευελιξία θα συνδράμει 
στην απλούστευση της υλοποίησης έργων 
και στην αύξηση των συμπληρωματικών 
και διατομεακών πτυχών της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης·

6. τονίζει ότι η εν λόγω αυξημένη ευελιξία 
θα συνδράμει στην απλούστευση της 
υλοποίησης έργων και στην αύξηση των 
συμπληρωματικών και διατομεακών 
πτυχών της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 12
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχής 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πολιτική 
συνοχής, ως μόνιμος και νομικά 
δεσμευτικός στόχος της ΕΕ, δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως μέσο 
εφαρμογής της στρατηγικής ΕΕ 2020·

7. αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχής, με 
την εισαγωγή μιας εδαφικής διάστασης,
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ
2020·

Or. en

Τροπολογία 13
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχής 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πολιτική 
συνοχής, ως μόνιμος και νομικά 
δεσμευτικός στόχος της ΕΕ, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως μέσο 
εφαρμογής της στρατηγικής ΕΕ 2020·

7. αναγνωρίζει ότι η πολιτική συνοχής 
μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020, κυρίως όσον αφορά την 
απασχόληση, την εκπαίδευση και τη 
μείωση της φτώχειας· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι η πολιτική συνοχής, ως μόνιμος και 
νομικά δεσμευτικός στόχος της ΕΕ, δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
ως μέσο εφαρμογής της στρατηγικής ΕΕ 
2020·

Or. en

Τροπολογία 14
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. αναγνωρίζει την αυξημένη έμφαση που 
δίνεται σε πόλεις και αστικές περιοχές ως 
κινητήριους μοχλούς οικονομικής 
ανάπτυξης·

9. αναγνωρίζει την αυξημένη έμφαση που 
δίνεται σε πόλεις και αστικές περιοχές ως 
κινητήριους μοχλούς οικονομικής 
ανάπτυξης· ταυτόχρονα, θεωρεί αναγκαίο 
να προαχθούν οι συμπράξεις και τα 
δίκτυα, δημιουργώντας έτσι τις ειδικές 
προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν σε 
αγροτικούς οικισμούς να συμμετάσχουν 
σε ολοκληρωμένες δραστηριότητες μιας 
δεδομένης λειτουργικής γεωγραφικής 
οντότητας·

Or. ro

Τροπολογία 15
Petru Constantin Luhan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει την ανάγκη 
αποτελεσματικότερης σύνδεσης των 
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας με 
τις εδαφικές στρατηγικές·

Or. ro

Τροπολογία 16
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. επισημαίνει τη σημασία της 
ενίσχυσης των υφιστάμενων και 
προώθησης νέων σχέσεων μεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 17
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. υπογραμμίζει τις δυνατότητες του 
Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής 
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την 
ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας εντός 
της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 18
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τον 
ορισμό των πόλεων και των αστικών 
περιοχών δεδομένου του διαφορετικού 
μεγέθους, των διαφορετικών πόρων και 
των διαφορετικών κοινωνικών και 
οικονομικών πτυχών των πόλεων στην 
ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 19
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τον 
ορισμό των πόλεων και των αστικών 
περιοχών δεδομένου του διαφορετικού 
μεγέθους, των διαφορετικών πόρων και 
των διαφορετικών κοινωνικών και 
οικονομικών πτυχών των πόλεων στην ΕΕ·

10. εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τον 
ορισμό των πόλεων και των αστικών 
περιοχών δεδομένου του διαφορετικού 
μεγέθους, των διαφορετικών πόρων και 
των διαφορετικών κοινωνικών και 
οικονομικών πτυχών των πόλεων στην ΕΕ 
και ζητεί από την Επιτροπή να υιοθετήσει 
έναν ενιαίο ορισμό για τον όρο 
«λειτουργική αστική περιοχή»·

Or. en

Τροπολογία 20
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10



PE494.845v01-00 12/30 AM\912146EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τον 
ορισμό των πόλεων και των αστικών 
περιοχών δεδομένου του διαφορετικού 
μεγέθους, των διαφορετικών πόρων και 
των διαφορετικών κοινωνικών και 
οικονομικών πτυχών των πόλεων στην ΕΕ·

10. εκφράζει ανησυχία όσον αφορά τον 
ορισμό των πόλεων και των αστικών 
περιοχών δεδομένου του διαφορετικού 
μεγέθους, των διαφορετικών πόρων και 
των διαφορετικών κοινωνικών και 
οικονομικών πτυχών των πόλεων στην ΕΕ·
επιδοκιμάζει έναν ορισμό που θα 
αποφασισθεί είτε σε επίπεδο κρατών 
μελών είτε σε περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 21
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επισημαίνει ότι η εδαφική διάσταση 
της πολιτικής συνοχής αποσκοπεί επίσης 
στη στήριξη της ανάπτυξης των εδαφών 
που παρουσιάζουν διάφορα 
μειονεκτήματα, όπως οι διασυνοριακές, 
οι ορεινές, οι νησιωτικές και οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, και ότι η ευημερία 
σε ολόκληρη την Ένωση δεν θα 
ολοκληρωθεί χωρίς μια ισορροπημένη 
ανάπτυξη όλων των εδαφών της·

Or. en

Τροπολογία 22
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι η εδαφική συνοχή αφορά 
επίσης τη συνοχή εντός των εδαφών 
διασφαλίζοντας, για παράδειγμα, ότι 
συμβάλλει οικονομικά ολόκληρη η 
περιοχή και όχι μόνο οι μεγάλες πόλεις 
και υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να 
παραβλέπονται οι δυνατότητες των 
μικρών και μεσαίων πόλεων των 
αγροτικών περιοχών να συνεισφέρουν 
σημαντικά στην περιφέρεια·

Or. en

Τροπολογία 23
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. επισημαίνει ότι η ανάπτυξη 
μεγαλύτερης σύνδεσης των πόλεων με τις 
περιβάλλουσες αγροτικές περιοχές 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε πολλαπλά 
επίπεδα και συνεργασία μεταξύ των 
ενδιαφερομένων φορέων σε αγροτικές και 
αστικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 24
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι η εδαφική συνοχή έχει 
οριζόντιο, πολυτομεακό χαρακτήρα και 
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ότι, ως εκ τούτου, οι πολιτικές της 
Ένωσης πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξή της· επαναλαμβάνει ότι η έννοια 
αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις 
επιπτώσεις της περιφερειακής πολιτικής, 
αλλά προϋποθέτει επιπλέον τον 
συντονισμό με άλλες πολιτικές της 
Ένωσης που στοχεύουν στην αειφόρο 
ανάπτυξη και παρέχουν απτά 
αποτελέσματα σε περιφερειακό επίπεδο, 
προκειμένου να αναπτυχθούν και να 
αξιοποιηθούν στο έπακρο οι ειδικοί 
τομείς του περιφερειακού δυναμικού και 
να αυξηθεί η επιτόπια επίδρασή τους, 
μέσω της τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας των περιφερειών και της 
επίτευξης εδαφικής συνοχής·

Or. ro

Τροπολογία 25
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει ότι μια ισχυρότερη και πιο 
ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση για 
τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, σε 
συνδυασμό με μια αποτελεσματική και 
στρατηγική προσέγγιση για τη χορήγηση 
κονδυλίων σε επίπεδο όσο το δυνατόν 
εγγύτερο προς τον πολίτη, αποτελεί έναν 
θετικό τρόπο να διασφαλίζεται ότι τα 
κονδύλια διατίθενται για την 
αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων 
κοινωνικών και οικονομικών 
προκλήσεων της Ευρώπης·

Or. en
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Τροπολογία 26
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. τονίζει την ανάγκη για σαφείς και 
επαρκώς καθορισμένες συμβάσεις 
εταιρικής σχέσης με τη συμμετοχή 
τοπικών και περιφερειακών φορέων, 
ούτως ώστε όλα τα μέρη να μπορούν να 
συνεισφέρουν στην κατάρτιση και την 
υλοποίηση των προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 27
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επικροτεί τις προτάσεις για ένα 
κανονιστικό πλαίσιο με έμφαση στις 
υποπεριφέρειες για τοπική και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσω «της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων», «των κοινών 
σχεδίων δράσης» και «της ολοκληρωμένης 
εδαφικής επένδυσης»·

16. επικροτεί τις προτάσεις για ένα 
κανονιστικό πλαίσιο με έμφαση στην 
τοπική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη μέσω 
«της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
των τοπικών κοινοτήτων», «των κοινών 
σχεδίων δράσης» και «της ολοκληρωμένης 
εδαφικής επένδυσης»·

Or. en

Τροπολογία 28
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, σε συνέχεια των προτάσεων 
της Επιτροπής, πρέπει τώρα να 
αναπτυχθούν σαφείς συνδέσεις μεταξύ 
αυτών των μέσων υλοποίησης 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
επενδύσεις καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες 
και δεν επικαλύπτονται από άλλα έργα·

17. τονίζει ότι, σε συνέχεια των προτάσεων 
της Επιτροπής, όλες οι επενδύσεις 
καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες και δεν 
επικαλύπτονται από άλλα έργα·

Or. en

Τροπολογία 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί μια πλήρως ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά τα σχετικά μέσα 
υλοποίησης (τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις, 
κοινά σχέδια δράσης), η οποία θα 
επιτρέπει στις τοπικές συμπράξεις να 
επιλέγουν, ανάλογα με τις μεμονωμένες 
ανάγκες τους, διαφορετικούς συνδυασμούς 
των εν λόγω μέσων αναλόγως της 
περιπτώσεως, και τα μέσα αυτά θα 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη 
περισσοτέρων της μίας θεματικών 
προτεραιοτήτων με ταυτόχρονη 
χρηματοδότηση από περισσότερα από 
ένα ταμεία·

18. ζητεί μια πλήρως ολοκληρωμένη 
προσέγγιση όσον αφορά τα σχετικά μέσα 
υλοποίησης (τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις, 
κοινά σχέδια δράσης), η οποία θα 
επιτρέπει στις τοπικές συμπράξεις να 
επιλέγουν, ανάλογα με τις μεμονωμένες 
ανάγκες τους, διαφορετικούς συνδυασμούς 
των εν λόγω μέσων αναλόγως της 
περιπτώσεως, και παράλληλα να 
συζητηθεί η δυνατότητα εφαρμογής ενός 
πιο ευέλικτου μηχανισμού για τη 
συγκέντρωση πόρων, ο οποίος θα 
λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
κρατών μελών και των περιφερειών·

Or. pl

Τροπολογία 30
Derek Vaughan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει την ανάγκη να 
διατηρηθεί όσο το δυνατόν απλούστερη η 
εφαρμογή του προτεινόμενου μέσου, ώστε 
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας 
πρόσθετου διοικητικού φόρτου για τις 
τοπικές αρχές, καθώς και την ανάγκη 
ευθυγράμμισης με τους στόχους 
απλούστευσης·

Or. en

Τροπολογία 31
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το παράδειγμα της 
δευτερεύουσας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
σε συμβούλια στις Κάτω Χώρες, η οποία 
περιλαμβάνει τη μεταβίβαση τμημάτων 
των προγραμμάτων χρηματοδότησης (π.χ. 
ΕΤΠΑ) από την περιφερειακή αρχή σε 
μεγάλους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, με υλοποίηση των 
δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών· 
τονίζει ότι η κατανομή διαχειριστικής 
ευθύνης στις τοπικές αρχές παρέχει 
μεγαλύτερες δυνατότητες επίτευξης του 
καλύτερου συνδυασμού πόρων 
προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες· 
τονίζει ότι, δεδομένου ότι οι δομές 
διαχείρισης υφίστανται ήδη σε τοπικό 
επίπεδο, η εν λόγω προσέγγιση μπορεί να 
ωφελήσει τη λειτουργία της τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων, των ολοκληρωμένων 
εδαφικών επενδύσεων και των κοινών 

19. επισημαίνει το παράδειγμα της 
δευτερεύουσας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
σε συμβούλια στις Κάτω Χώρες, η οποία 
περιλαμβάνει τη μεταβίβαση τμημάτων 
των προγραμμάτων χρηματοδότησης (π.χ. 
ΕΤΠΑ) από την περιφερειακή αρχή σε 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με 
υλοποίηση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο 
για την αντιμετώπιση των τοπικών 
αναγκών· τονίζει ότι η κατανομή 
διαχειριστικής ευθύνης στις τοπικές αρχές 
παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες 
επίτευξης του καλύτερου συνδυασμού 
πόρων προσαρμοσμένων στις τοπικές 
ανάγκες· τονίζει ότι, δεδομένου ότι οι 
δομές διαχείρισης υφίστανται ήδη σε 
τοπικό επίπεδο, η εν λόγω προσέγγιση 
μπορεί να ωφελήσει τη λειτουργία της 
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των 
τοπικών κοινοτήτων, των ολοκληρωμένων 
εδαφικών επενδύσεων και των κοινών 
σχεδίων δράσης·
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σχεδίων δράσης·

Or. en

Τροπολογία 32
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επισημαίνει το παράδειγμα της 
δευτερεύουσας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
σε συμβούλια στις Κάτω Χώρες, η οποία 
περιλαμβάνει τη μεταβίβαση τμημάτων 
των προγραμμάτων χρηματοδότησης (π.χ. 
ΕΤΠΑ) από την περιφερειακή αρχή σε 
μεγάλους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, με υλοποίηση των 
δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών· 
τονίζει ότι η κατανομή διαχειριστικής 
ευθύνης στις τοπικές αρχές παρέχει 
μεγαλύτερες δυνατότητες επίτευξης του 
καλύτερου συνδυασμού πόρων 
προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες· 
τονίζει ότι, δεδομένου ότι οι δομές 
διαχείρισης υφίστανται ήδη σε τοπικό 
επίπεδο, η εν λόγω προσέγγιση μπορεί να 
ωφελήσει τη λειτουργία της τοπικής 
ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων, των ολοκληρωμένων 
εδαφικών επενδύσεων και των κοινών 
σχεδίων δράσης·

19. επισημαίνει το παράδειγμα της 
δευτερεύουσας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
σε συμβούλια στις Κάτω Χώρες, η οποία 
περιλαμβάνει τη μεταβίβαση τμημάτων 
των προγραμμάτων χρηματοδότησης (π.χ. 
ΕΤΠΑ) από την περιφερειακή αρχή σε 
μεγάλους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, με υλοποίηση των 
δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την 
αντιμετώπιση των τοπικών αναγκών· 
τονίζει ότι η κατανομή διαχειριστικής 
ευθύνης στις τοπικές αρχές παρέχει 
μεγαλύτερες δυνατότητες επίτευξης του 
καλύτερου συνδυασμού πόρων 
προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες· 
τονίζει ότι, δεδομένου ότι οι δομές 
διαχείρισης υφίστανται ήδη σε τοπικό 
επίπεδο, η εν λόγω προσέγγιση μπορεί να 
ωφελήσει τη λειτουργία των 
ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων 
είτε σε τοπικό είτε σε υπό-τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 33
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι το εν λόγω μέσο αποτελεί 
έναν άριστο τρόπο ενθάρρυνσης της από 
τη βάση προς την κορυφή συμμετοχής 
φορέων της τοπικής κοινότητας από 
διάφορους τομείς οι οποίοι εργάζονται για 
την επίτευξη εδαφικών στόχων·

21. θεωρεί ότι το εν λόγω μέσο αποτελεί 
έναν άριστο τρόπο ενθάρρυνσης της από 
τη βάση προς την κορυφή συμμετοχής 
φορέων της τοπικής κοινότητας από 
διάφορους τομείς οι οποίοι εργάζονται για 
την επίτευξη βιώσιμων εδαφικών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 34
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι το εν λόγω μέσο αποτελεί 
έναν άριστο τρόπο ενθάρρυνσης της από 
τη βάση προς την κορυφή συμμετοχής 
φορέων της τοπικής κοινότητας από 
διάφορους τομείς οι οποίοι εργάζονται για 
την επίτευξη εδαφικών στόχων·

21. θεωρεί ότι το εν λόγω μέσο αποτελεί 
έναν άριστο τρόπο ενθάρρυνσης της από 
τη βάση προς την κορυφή συμμετοχής 
φορέων της τοπικής κοινότητας από 
διάφορους τομείς οι οποίοι εργάζονται για 
την επίτευξη εδαφικών στόχων· επικροτεί, 
προς αυτή την κατεύθυνση, την ανάληψη 
περισσότερων δράσεων ανάπτυξης 
ικανοτήτων, οι οποίες θα βελτιώσουν τη 
συμμετοχή τόσο των περιφερειακών 
αρχών όσο και των τοπικών κοινωνικών 
εταίρων·

Or. en

Τροπολογία 35
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. αναγνωρίζει την επιτυχία που έχει 
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σημειώσει στο παρελθόν ο ΕΓΤΑΑ ως 
σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση 
της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και 
πιστεύει ότι μέσω της ΤΑΠΤΚ ο εν λόγω 
μηχανισμός υλοποίησης μπορεί να 
διαδραματίσει καίριο ρόλο στην 
αντιμετώπιση τοπικών και 
περιφερειακών προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 36
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τις προτάσεις της σχετικά με 
την ΤΑΠΤΚ στο στάδιο της εφαρμογής 
προκειμένου να επιτραπεί στους πιθανούς 
συμμετέχοντες να καθορίσουν πλήρως τον 
ενδεχόμενο σκοπό, πεδίο εφαρμογής και 
αποτέλεσμα της ΤΑΠΤΚ μέσω της 
προετοιμασίας κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικών πράξεων·

22. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τις προτάσεις της σχετικά με 
την ΤΑΠΤΚ στο στάδιο της εφαρμογής 
προκειμένου να επιτραπεί στους πιθανούς 
συμμετέχοντες να καθορίσουν πλήρως τον 
ενδεχόμενο σκοπό, πεδίο εφαρμογής και 
αποτέλεσμα της ΤΑΠΤΚ· αναμένει την 
έκδοση ενός οδηγού όσον αφορά την 
ΤΑΠΤΚ για τις διαχειριστικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 37
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τις προτάσεις της σχετικά με 
την ΤΑΠΤΚ στο στάδιο της εφαρμογής 
προκειμένου να επιτραπεί στους πιθανούς 
συμμετέχοντες να καθορίσουν πλήρως τον 

22. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τις προτάσεις της σχετικά με 
την ΤΑΠΤΚ στο στάδιο της εφαρμογής 
προκειμένου να επιτραπεί στους πιθανούς 
συμμετέχοντες να καθορίσουν πλήρως τον 
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ενδεχόμενο σκοπό, πεδίο εφαρμογής και 
αποτέλεσμα της ΤΑΠΤΚ μέσω της 
προετοιμασίας κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικών πράξεων·

ενδεχόμενο σκοπό, πεδίο εφαρμογής και 
αποτέλεσμα της ΤΑΠΤΚ μέσω της 
προετοιμασίας κατ’ εξουσιοδότηση και 
εκτελεστικών πράξεων· στηρίζει τη χρήση 
της ΤΑΠΤΚ για αστική ανάπτυξη με 
σκοπό την ενίσχυση των τοπικών 
πρωτοβουλιών μέσω μιας προσέγγισης 
από τη βάση προς την κορυφή·

Or. en

Τροπολογία 38
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι η επιλογή και η έγκριση 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης που 
προτείνονται από νεοσυσταθείσες τοπικές 
ομάδες δράσης θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2016·

Or. en

Τροπολογία 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. υπογραμμίζει την ανάγκη εξέτασης 
παραδειγμάτων όπως η ολοκληρωμένη 
χρήση των κονδυλίων των ΕΓΤΑΑ και 
ΕΤΑ μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
κατά την μελλοντική περίοδο 
προγραμματισμού ως τρόπου ανάπτυξης 
συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων που 

24. υπογραμμίζει την ανάγκη εξέτασης 
παραδειγμάτων όπως η ολοκληρωμένη 
χρήση των κονδυλίων των ΕΓΤΑΑ, ΕΚΤ
και ΕΤΑ μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
κατά την μελλοντική περίοδο 
προγραμματισμού ως τρόπου ανάπτυξης 
συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων που 
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καλύπτονται από τον ΚΚΔ· καλύπτονται από τον ΚΚΔ·

Κοινά σχέδια δράσης

Or. en

Τροπολογία 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 υπογραμμίζει την ανάγκη εξέτασης 
παραδειγμάτων όπως η ολοκληρωμένη 
χρήση των κονδυλίων των ΕΓΤΑΑ και 
ΕΤΑ μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων
κατά την μελλοντική περίοδο 
προγραμματισμού ως τρόπου ανάπτυξης 
συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ·

24 υπογραμμίζει την ανάγκη εξέτασης 
παραδειγμάτων όπως η ολοκληρωμένη 
χρήση των κονδυλίων των ΕΓΤΑΑ και 
ΕΤΑ μέσω της τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων 
κατά την μελλοντική περίοδο 
προγραμματισμού ως τρόπου ανάπτυξης 
συνεργειών μεταξύ όλων των ταμείων που 
καλύπτονται από τον ΚΚΔ·

Κοινά σχέδια δράσης 25 αναγνωρίζει ότι οι τοπικές 
αναπτυξιακές στρατηγικές που 
εφαρμόζονται από τις κοινότητες (CLLD) 
θα πρέπει να αποτελούν ένα εργαλείο για 
την επίτευξη διαφόρων θεματικών 
στόχων και αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων, και ότι δεν αποτελούν 
από μόνες τους επενδυτική 
προτεραιότητα·
Οι τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές 
που εφαρμόζονται από τις κοινότητες 
πρέπει να συνδέονται με τους θεματικούς 
στόχους της προώθησης της κοινωνικής 
ένταξης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας, ενώ στους υπόλοιπους 
θεματικούς στόχους μπορούν να 
διαδραματίσουν εξίσου σημαντικό ρόλο.
Θα πρέπει να εξεταστούν οι αλλαγές στον 
τομέα αυτό, ώστε να ενισχυθεί η 
υποστήριξη της τοπικής θεσμικής 
ικανότητας και να καταστεί δυνατή η πιο 
ευέλικτη χρήση των εργαλείων που 
συνιστούν οι τοπικές αναπτυξιακές 
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στρατηγικές που εφαρμόζονται από τις 
κοινότητες·

Or. pl

Τροπολογία 41
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα 
αναπτύσσονται παράλληλα με την ΤΑΠΤΚ 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
ΤΑΠΤΚ θα εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο 
από ένα απλό στρατηγικό εργαλείο, το 
οποίο βασίζεται στα κοινά σχέδια δράσης 
και στις ολοκληρωμένες εδαφικές 
επενδύσεις για την επίτευξη των 
προγραμμάτων·

27. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέσα 
αναπτύσσονται παράλληλα με την ΤΑΠΤΚ 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
ΤΑΠΤΚ θα εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο 
από ένα απλό στρατηγικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι τα κοινά σχέδια δράσης, 
ως μέσο για την προώθηση της 
στενότερης ενοποίησης των διαφόρων 
ταμείων προκειμένου να επιτευχθεί ο 
κοινός στόχος, θα πρέπει να είναι ένα 
επιχειρησιακό έγγραφο που θα 
συντάσσεται από τις τοπικές αρχές ώστε, 
μεταξύ άλλων, να αντιμετωπίζεται 
καλύτερα μια σειρά από ζητήματα που 
απαιτούν παρεμβάσεις σε διάφορους 
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τομείς.

Or. pl

Τροπολογία 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. αναγνωρίζει ότι τα κοινά σχέδια 
δράσης μπορεί να αποτελέσουν μια πολύ 
αποτελεσματική μορφή τεχνικής 
βοήθειας, καθώς και ένα μέσο 
ισορροπημένης ένταξης των νέων στην 
αγορά εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 44
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28γ. επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των 
χρονοβόρων διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων και των περίπλοκων 
διοικητικών διαδικασιών, το σύστημα 
εφαρμογής των κοινών σχεδίων δράσης 
θα μπορούσε, σε πρώτο στάδιο, να 
εισάγει την υπεύθυνη διαχείριση του 
προγράμματος σε περιφερειακό επίπεδο, 
με αποστολή την αξιολόγηση των κοινών 
σχεδίων δράσης. Στο δεύτερο στάδιο, τα 
επιμέρους έργα θα μπορούσαν να 
υποβληθούν στους διάφορους φορείς που 
είναι υπεύθυνοι για τη σύναψη των 
συμβάσεων μόνο ως συνέχεια του κοινού 
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σχεδιού δράσης που ήδη έχει εγκριθεί (για 
παράδειγμα, ο φορέας θα υπέβαλε μόνο 
παραδοχές προϋπολογισμού ενός έργου, 
μαζί με μια ένδειξη των αποτελεσμάτων 
που πρέπει να επιτευχθούν ως 
αποτέλεσμα της παρέμβασης). Ο φορέας 
έγκρισης των κοινών σχεδίων δράσης θα 
είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση 
και την αξιολόγηση ολόκληρου του 
σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων συνέργειας και της 
προστιθέμενης αξίας. Κάθε αναθέτουσα 
αρχή θα είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού και τις επιπτώσεις 
των ειδικών καθηκόντων·

Or. pl

Τροπολογία 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. καλεί την Επιτροπή να ορίσει σε
επίπεδο ΕΕ σαφή κριτήρια για την 
επιλογή των λειτουργικών αστικών 
περιοχών στις οποίες θα διεξαχθούν 
ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη. Τα κράτη μέλη, με 
βάση αυτά τα κριτήρια και λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές 
στρατηγικές, θα επιλέξουν τις πιο 
λειτουργικές αστικές περιοχές που θα 
περιληφθούν στη σύμβαση εταιρικής 
σχέσης. Πρόκειται για έναν κατάλογο των 
λειτουργικών αστικών περιοχών που 
πληρούν τα εν λόγω κριτήρια και έχουν 
τη δυνατότητα να διεξάγουν 
ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις. 
Ωστόσο, η απόφαση σχετικά με το ποιες 
λειτουργικές αστικές περιοχές μπορούν να 
υλοποιήσουν τελικά ΟΕΕ, αποτελεί 
αρμοδιότητα των κρατών μελών / της 
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διαχειριστικής αρχής, ανάλογα με το αν 
μια λειτουργική αστική περιοχή έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που της 
έχουν ανατεθεί σχετικά με την εφαρμογή 
της ΟΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 46
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επικροτεί την περαιτέρω αποσαφήνιση 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ΟΕΕ 
και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το 
μέσο σε μη αστικές περιοχές, εάν καλύπτει 
τις τοπικές ανάγκες·

30. επικροτεί την περαιτέρω αποσαφήνιση 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ΟΕΕ 
και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το 
μέσο σε μη αστικές και ιδίως σε 
περιαστικές περιοχές, εάν καλύπτει τις 
τοπικές ανάγκες·

Or. en

Τροπολογία 47
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επικροτεί την περαιτέρω αποσαφήνιση 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ΟΕΕ 
και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το 
μέσο σε μη αστικές περιοχές, εάν καλύπτει 
τις τοπικές ανάγκες·

30. επικροτεί την περαιτέρω αποσαφήνιση 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ΟΕΕ 
και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το 
μέσο σε μη αστικές περιοχές, εάν καλύπτει 
τις τοπικές ανάγκες· είναι της άποψης ότι 
η εφαρμογή των ΟΕΕ θα πρέπει να 
καθίσταται δυνατή μέσω της χρήσης 
όλων των πόρων που καλύπτονται από 
τον ΚΚΔ·

Or. en
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Τροπολογία 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επικροτεί την περαιτέρω αποσαφήνιση 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ΟΕΕ 
και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το 
μέσο σε μη αστικές περιοχές, εάν καλύπτει 
τις τοπικές ανάγκες·

30. επικροτεί την περαιτέρω αποσαφήνιση 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των ΟΕΕ 
και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το 
μέσο σε μη αστικές περιοχές, εάν καλύπτει 
τις τοπικές ανάγκες, ούτως ώστε να 
βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική 
συνοχή, όχι μόνο μεταξύ των περιφερειών 
αλλά και μεταξύ των αστικών και μη 
περιοχών εντός των περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 49
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. επισημαίνει ότι πρέπει να 
διασφαλίζεται η συνοχή των ΟΕΕ με 
στρατηγικές περιφερειακής βιώσιμης 
ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 50
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επισημαίνει το παράδειγμα ενός 
προτεινόμενου μοντέλου για ΟΕΕ από την 
περιοχή Greater Manchester, το οποίο 
συγκεντρώνει τη χρηματοδότηση από όσο 
το δυνατόν περισσότερες σχετικές πηγές 
προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η 
επένδυση· επισημαίνει το γεγονός ότι η 
εξέλιξη του εν λόγω μοντέλου είναι 
συνεχής και μπορεί ενδεχομένως να 
χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει μια 
στρατηγική η οποία θα αποφέρει πολλά 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στην 
πόλη και την ευρύτερη περιοχή· τονίζει ότι 
η προτεινόμενη ΟΕΕ θα εντάξει τις 
προτεραιότητες του ΕΤΠΑ στα μέτρα του 
ΕΚΤ και ότι, δεδομένης της αυξημένης 
εστίασης του ΕΤΠΑ στις ΜΜΕ και την 
καινοτομία, υπάρχει πιθανότητα η ΟΕΕ να 
περιλαμβάνει στο μέλλον στήριξη από τα 
έργα του προγράμματος Ορίζοντας 2020·

31. επισημαίνει το παράδειγμα ενός 
προτεινόμενου μοντέλου για ΟΕΕ από την 
περιοχή Greater Manchester, το οποίο 
συγκεντρώνει τη χρηματοδότηση από όσο 
το δυνατόν περισσότερες σχετικές πηγές 
προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η 
επένδυση· επισημαίνει το γεγονός ότι η 
εξέλιξη του εν λόγω μοντέλου είναι 
συνεχής και μπορεί ενδεχομένως να 
χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει μια 
στρατηγική η οποία θα αποφέρει πολλά 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στην 
πόλη και την ευρύτερη περιοχή· τονίζει ότι 
η προτεινόμενη ΟΕΕ θα εντάξει τις 
προτεραιότητες του ΕΤΠΑ στα μέτρα του 
ΕΚΤ και ότι, δεδομένης της αυξημένης 
εστίασης του ΕΤΠΑ στις ΜΜΕ και την 
καινοτομία, υπάρχει πιθανότητα η ΟΕΕ να 
δημιουργήσει στο μέλλον συνδέσμους με
τα έργα του προγράμματος Ορίζοντας 
2020·

Or. en

Τροπολογία 51
Karima Delli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επισημαίνει τη δυνατότητα των 
χρηματοδοτικών μέσων να δημιουργήσουν 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για 
μεγάλο αριθμό φορέων, ώστε να 
συμπληρωθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι 
χρηματοδότησης·

33. επισημαίνει τη δυνατότητα των 
χρηματοδοτικών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μικροπιστώσεων, να δημιουργήσουν 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για 
μεγάλο αριθμό φορέων, ώστε να 
συμπληρωθούν οι παραδοσιακές μέθοδοι 
χρηματοδότησης·

Or. en
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Τροπολογία 52
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α. τονίζει ότι στο μελλοντικό 
χρηματοδοτικό πλαίσιο τα 
χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να αποσπούν 
χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς φορείς 
και να προσφέρουν ευελιξία στα κράτη 
μέλη και στις περιφέρειες ώστε να 
προσαρμόζουν τους τομεακούς στόχους 
και τις μεθόδους εφαρμογής στις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους·

Or. en

Τροπολογία 53
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34β. Ένταξη των πόρων του ΚΣΠ σε 
άλλες πολιτικές και μέσα της ΕΕ
. επικροτεί τις προτάσεις του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου για τις συμβάσεις 
εταιρικής σχέσης όσον αφορά τον 
σχεδιασμό ενδεχόμενης ευθυγράμμισης 
μεταξύ των πόρων του ΚΣΠ και άλλων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως 
το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την 
έρευνα και την καινοτομία (πρώην ΠΠ7, 
νυν Ορίζοντας 2020), το πρόγραμμα 
LIFE+ ή η διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·
. αναγνωρίζει ότι, ενώ τα προγράμματα 
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χρηματοδότησης, όπως το πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020, εστιάζουν κυρίως στην 
αριστεία, τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν 
σημειώσει επιτυχία στο παρελθόν σε ρόλο 
«ανάπτυξης ικανοτήτων» παρέχοντας 
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 
επιχειρήσεων ή οργανισμών, οι οποίοι 
στη συνέχεια έγιναν εταίροι σε έργα του 
ΠΠ7 ή του προγράμματος για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·
. τονίζει ότι βάσει των υφιστάμενων 
συνεργειών μεταξύ των ταμείων του ΚΣΠ 
και του προγράμματος Ορίζοντας 2020 
και τα δύο μέσα θα μπορούσαν 
ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν στις 
εργασίες για την επίτευξη 
συμπληρωματικών θεματικών στόχων·

Or. en


