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Τροπολογία 1
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την ενίσχυση του 
οικονομικού και δημοσιονομικού 
συντονισμού με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
που στοχεύει στην παρακολούθηση των 
εθνικών προϋπολογισμών και οικονομικών 
πολιτικών παράλληλα, κατά τη διάρκεια 
ενός εξαμήνου κάθε χρόνο·

1. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την ενίσχυση του 
οικονομικού και δημοσιονομικού 
συντονισμού με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
που στοχεύει στην παρακολούθηση των 
εθνικών προϋπολογισμών και οικονομικών 
πολιτικών παράλληλα, κατά τη διάρκεια 
ενός εξαμήνου κάθε χρόνο· τονίζει ότι η 
πολιτική συνοχής πρέπει να καταστεί 
σημείο εστίασης της ετήσιας 
επισκόπησης για την ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής· ως εκ τούτου, 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
δεν έχει αξιοποιηθεί, στο πλαίσιο της 
ΕΕΑ 2013, η ευκαιρία να δρομολογηθεί 
μια πιο ουσιαστική συζήτησης για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσω της 
αναμόρφωσης των κατευθυντήριων 
γραμμών της·

Or. en

Τροπολογία 2
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την ενίσχυση του 
οικονομικού και δημοσιονομικού 
συντονισμού με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
που στοχεύει στην παρακολούθηση των 

1. χαιρετίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται για τον συντονισμό της 
οικονομικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής καθώς και της πολιτικής 
απασχόλησης με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
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εθνικών προϋπολογισμών και 
οικονομικών πολιτικών παράλληλα, κατά 
τη διάρκεια ενός εξαμήνου κάθε χρόνο·

που στοχεύει στην παράλληλη 
παρακολούθηση των διαφορετικών 
εθνικών πολιτικών, κατά τη διάρκεια ενός 
εξαμήνου κάθε χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 3
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι τα Ευρωπαϊκά Εξάμηνα 
που ολοκληρώθηκαν προσφάτως 
προέβαλαν την αναγκαιότητα να 
καταπολεμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την 
παγίωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών και να αντιμετωπίσει τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες βάσει 
μιας συμμετρικής προσέγγισης και 
ενισχυμένης δημοκρατικής νομιμότητας, 
καθώς και μέσω αλληλένδετων πολιτικών 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες 
αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 4
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας 
ρόλο που έχει η πολιτική συνοχής ως 
βασικό μέσο για τη στρατηγική Ευρώπη 
2020· θεωρεί ότι μια ισχυρή και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής 

2. υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας 
ρόλο που έχει η πολιτική συνοχής ως 
βασικό μέσο για τη στρατηγική Ευρώπη 
2020· θεωρεί ότι μια ισχυρή και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής 
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αποτελεί ένα αποτελεσματικό και 
αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και να 
αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις, λόγω των 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων της, της δημοσιονομικής 
της διάστασης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διαχείρισής της και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι 
η πολιτική συνοχής αποτελεί επενδυτική 
πολιτική και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
προωθεί την εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αλληλεγγύης· τονίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία της συμμετοχής των περιφερειών 
στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 2020·

αποτελεί ένα αποτελεσματικό και 
αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και να 
αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις, λόγω των 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων της, της δημοσιονομικής 
της διάστασης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διαχείρισής της και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι 
η πολιτική συνοχής αποτελεί επενδυτική 
πολιτική και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
προωθεί την εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αλληλεγγύης· τονίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία της συμμετοχής των περιφερειών 
στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2020 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 5
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας 
ρόλο που έχει η πολιτική συνοχής ως 
βασικό μέσο για τη στρατηγική Ευρώπη 
2020· θεωρεί ότι μια ισχυρή και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό και 
αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και να 
αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις, λόγω των 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων της, της δημοσιονομικής 
της διάστασης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διαχείρισής της και της 

2. υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας 
ρόλο που έχει η πολιτική συνοχής ως 
βασικό μέσο για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020· θεωρεί ότι 
μια ισχυρή και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό και 
αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και να βοηθήσει 
να αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές 
και χρηματοπιστωτικές κρίσεις, λόγω των 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων της, της δημοσιονομικής 
της διάστασης και του αποκεντρωμένου 
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ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της 
ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει 
ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί 
επενδυτική πολιτική και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να προωθεί την εδαφική, 
οικονομική και κοινωνική συνοχή σε όλες 
τις περιφέρειες της ΕΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη την αρχή της αλληλεγγύης· τονίζει, 
εν προκειμένω, τη σημασία της 
συμμετοχής των περιφερειών στην 
επίτευξη του στόχου της ΕΕ 2020·

συστήματος διαχείρισής της· επισημαίνει 
ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί 
επενδυτική πολιτική και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να προωθεί τη βιώσιμη εδαφική, 
οικονομική και κοινωνική συνοχή στην
ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αλληλεγγύης· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, 
τη σημασία της συμμετοχής όλων των 
περιφερειών και των τοπικών αρχών στην 
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020·

Or. en

Τροπολογία 6
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας 
ρόλο που έχει η πολιτική συνοχής ως
βασικό μέσο για τη στρατηγική Ευρώπη 
2020· θεωρεί ότι μια ισχυρή και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενη πολιτική συνοχής 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό και 
αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και να 
αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις, λόγω των 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων της, της δημοσιονομικής 
της διάστασης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διαχείρισής της και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι 
η πολιτική συνοχής αποτελεί επενδυτική 
πολιτική και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
προωθεί την εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αλληλεγγύης· τονίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία της συμμετοχής των περιφερειών 

2. υπογραμμίζει τον ζωτικής σημασίας 
ρόλο που έχει η πολιτική συνοχής ως 
βασικό μέσο για τη στρατηγική Ευρώπη 
2020 και ως μακροοικονομικός 
παράγοντας σταθεροποίησης για τη 
δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας· θεωρεί ότι μια ισχυρή και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική 
συνοχής αποτελεί ένα αποτελεσματικό και 
αποδοτικό μέσο για να υλοποιηθεί η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 και να 
αποτραπούν μελλοντικές οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές κρίσεις, λόγω των 
μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών 
προγραμμάτων της, της δημοσιονομικής 
της διάστασης, του αποκεντρωμένου 
συστήματος διαχείρισής της και της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της ΕΕ 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι 
η πολιτική συνοχής αποτελεί επενδυτική 
πολιτική και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
προωθεί την εδαφική, οικονομική και 
κοινωνική συνοχή σε όλες τις περιφέρειες 
της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
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στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 2020· αλληλεγγύης· τονίζει, εν προκειμένω, τη 
σημασία της συμμετοχής των περιφερειών 
στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ 2020·

Or. en

Τροπολογία 7
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική 
θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εθνικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αποτελώντας, 
ταυτόχρονα, βασικό μέσο για την 
επίτευξη των καθορισθέντων στόχων σε 
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα·

Or. en

Τροπολογία 8
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν τεθούν 
σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη υγιείς 
ευρείες δημοσιονομικές και διαρθρωτικές 
πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης· τονίζει ότι 
η χρησιμοποίηση κεφαλαίων του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου στην περίπτωση 
που οι εθνικές κυβερνήσεις αδυνατούν να 
θέσουν σωστές πολιτικές ή αδυνατούν να 
εκτελέσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές 

3. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
μπορεί να είναι επιτυχής μόνο σε ένα 
σταθερό και βιώσιμο δημοσιονομικό 
πλαίσιο· τονίζει ότι η διάθεση των 
κεφαλαίων που καλύπτονται από τον ΚΚΔ 
δεν είναι δυνατόν να υπόκειται στη 
συμμόρφωση με μακροοικονομικούς 
όρους καθώς οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές δεν είναι δυνατόν να 
ευθύνονται για την αδυναμία των εθνικών 
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μεταρρυθμίσεις μπορεί να συνεπάγεται 
σπατάλη οικονομικών πόρων ή ακόμη 
και μείωση των κινήτρων για τη 
διόρθωση λανθασμένων οικονομικών 
πολιτικών·

κυβερνήσεων να ισοσκελίσουν τους 
προϋπολογισμούς τους·

Or. en

Τροπολογία 9
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν τεθούν 
σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη υγιείς 
ευρείες δημοσιονομικές και διαρθρωτικές 
πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης· τονίζει ότι η 
χρησιμοποίηση κεφαλαίων του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου στην περίπτωση που 
οι εθνικές κυβερνήσεις αδυνατούν να 
θέσουν σωστές πολιτικές ή αδυνατούν να 
εκτελέσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις μπορεί να συνεπάγεται 
σπατάλη οικονομικών πόρων ή ακόμη και 
μείωση των κινήτρων για τη διόρθωση 
λανθασμένων οικονομικών πολιτικών·

3. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν τεθούν 
σε εφαρμογή από τα κράτη μέλη υγιείς 
ευρείες δημοσιονομικές και διαρθρωτικές 
πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης και ότι, ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να συνδέεται με τη 
μακροοικονομικούς όρους· τονίζει ότι η 
χρησιμοποίηση κεφαλαίων του κοινού 
στρατηγικού πλαισίου στην περίπτωση που 
οι εθνικές κυβερνήσεις αδυνατούν να 
θέσουν σωστές πολιτικές ή αδυνατούν να 
εκτελέσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις μπορεί να συνεπάγεται 
σπατάλη οικονομικών πόρων ή ακόμη και 
μείωση των κινήτρων για τη διόρθωση 
λανθασμένων οικονομικών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 10
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι μια ισχυρή και 
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επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική 
συνοχής μπορεί να αποτρέψει μελλοντικές 
οικονομικές και χρηματοπιστωτικές 
κρίσεις στην Ευρώπη και να 
προστατεύσει κυρίως τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία 11
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει ότι, σε μια εποχή κρίσης, τα 
ευέλικτα μέσα της πολιτικής συνοχής 
προσαρμόζονται γρήγορα σε 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και σκληρότερες 
οικονομικές συνθήκες· υπενθυμίζει ότι τα 
μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως 
προκαταβολές ή αυξημένο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, έχουν συνδεθεί με 
μακροπρόθεσμα μέτρα πολιτικής για την 
τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης·

4. τονίζει ότι, σε μια εποχή κρίσης, τα 
ευέλικτα μέσα της πολιτικής συνοχής 
προσαρμόζονται γρήγορα σε 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και σκληρότερες 
οικονομικές συνθήκες· υπενθυμίζει ότι τα 
μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως 
προκαταβολές ή αυξημένο ποσοστό 
συγχρηματοδότησης, έχουν συνδεθεί με 
μακροπρόθεσμα μέτρα πολιτικής για την 
τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης· χαιρετίζει από αυτή 
την άποψη την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να επαναπρογραμματίσει, 
όπου είναι δυνατόν, τους πόρους των 
διαρθρωτικών ταμείων που δεν έχουν 
ακόμη διατεθεί υπέρ των ΜΜΕ, της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
απασχόλησης των νέων·

Or. en

Τροπολογία 12
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) υπογραμμίζει την ανάγκη 
εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, 
η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντας 
για τη βελτίωση του ποσοστού 
απορρόφησης των διαρθρωτικών 
ταμείων από τα κράτη μέλη· συνιστά να 
παρέχεται βοήθεια στα κράτη μέλη, 
εφόσον το επιθυμούν, από 
εμπειρογνώμονες· υπενθυμίζει ότι η 
χρήση των διατεθέντων από τα 
διαρθρωτικά ταμεία κεφαλαίων θα 
πρέπει να βελτιωθεί και μέσω της 
μείωσης του γραφειοκρατικού φόρτου·

Or. en

Τροπολογία 13
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ανησυχεί έντονα εξαιτίας του υψηλού 
κινδύνου νέας ύφεσης στη ζώνη του 
ευρώ, που υποδεικνύεται από την 
συρρίκνωση της οικονομίας και την 
αύξηση της ανεργίας·

5. ανησυχεί έντονα εξαιτίας των 
αρνητικών επιπτώσεων που έχει η 
δημοσιονομική εξυγίανση στην ανάπτυξη 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·
επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπής 
αναγνωρίζει ότι μόνον μέσω μιας 
διαφοροποιημένης προσέγγισης 
δημοσιονομικής εξυγίανσης για τα κράτη 
μέλη μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη αλλά 
και κοινωνική δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 14
Mojca Kleva
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. είναι της άποψης ότι η περαιτέρω 
ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας 
και των δημοσιονομικών θεσμών σε 
εθνικό και ενδοκρατικό επίπεδο αποτελεί 
προϋπόθεση για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των αγορών στην 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών 
στη ζώνη του ευρώ, η οποία είναι υψίστης 
σημασίας για την ανάπτυξη· καλεί τα 
κράτη μέλη να επιδιώξουν τη 
δημοσιονομική εξυγίανση και να σέβονται 
τους κανόνες για ισοσκελισμένο 
προϋπολογισμό, σύμφωνα με τους 
κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης, που λαμβάνει υπόψη τις 
ειδικές για κάθε χώρα μακρο-οικονομικές 
συνθήκες·

6. είναι της άποψης ότι μια πιο διευρυμένη 
και ισορροπημένη δημοσιονομική 
εξυγίανση σε εθνικό και ενδοκρατικό 
επίπεδο μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη 
βιώσιμων δημόσιων οικονομικών, στην 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών, 
της ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης καθώς και στην προώθηση 
ευκαιριών απασχόλησης όχι μόνο στη 
ζώνη του ευρώ αλλά και σε ολόκληρη την 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη, τόσο στις δαπάνες 
όσο και στα έσοδα του προϋπολογισμού, 
να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές 
που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως στους 
τομείς της παιδείας, της έρευνας, της 
καινοτομίας, των υποδομών και της 
ενέργειας, και να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών 
και εσόδων·

7. καλεί τα κράτη μέλη, τόσο στις δαπάνες 
όσο και στα έσοδα του προϋπολογισμού, 
να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές 
που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως στους 
τομείς της παιδείας, της έρευνας, της 
καινοτομίας, των ΤΠΕ, των υποδομών και 
της ενέργειας, και να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών 
και εσόδων·

Or. en
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Τροπολογία 16
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη, τόσο στις δαπάνες 
όσο και στα έσοδα του προϋπολογισμού, 
να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές 
που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως στους 
τομείς της παιδείας, της έρευνας, της 
καινοτομίας, των υποδομών και της 
ενέργειας, και να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών 
και εσόδων·

7. καλεί τα κράτη μέλη, τόσο στις δαπάνες 
όσο και στα έσοδα του προϋπολογισμού, 
να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές 
που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως στους 
τομείς της παιδείας, της έρευνας, της 
καινοτομίας, των υποδομών και της 
ενέργειας, και να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών 
και εσόδων· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της 
κάλυψης και της αποτελεσματικότητας 
των υπηρεσιών απασχόλησης και των 
ενεργητικών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 17
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη, τόσο στις δαπάνες 
όσο και στα έσοδα του προϋπολογισμού, 
να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές 
που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως στους 
τομείς της παιδείας, της έρευνας, της 
καινοτομίας, των υποδομών και της 
ενέργειας, και να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών 
και εσόδων·

7. καλεί τα κράτη μέλη, τόσο στις δαπάνες 
όσο και στα έσοδα του προϋπολογισμού, 
να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές 
που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως στους 
τομείς της παιδείας, της έρευνας, της 
καινοτομίας, των υποδομών και της 
ενέργειας, και να εξασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών 
και εσόδων· υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη 
μπορεί να επιτευχθεί και δίχως την 
αύξηση των εθνικών προϋπολογισμών 
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αλλά θέτοντας ως προτεραιότητα τις 
επενδύσεις σε πολιτικές που ευνοούν την 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα διά 
βίου μάθησης και εκ νέου κατάρτισης 
ώστε να μην προκύψει, κατά τις επόμενες 
δεκαετίες, έλλειψη ανθρώπινου 
δυναμικού σε τομείς έντονου 
ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 19
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
τη συνοχή των διαφόρων μέσων 
οικονομικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά 
τις πολιτικές που αποσκοπούν στην 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το 2020 
και των πρωταρχικών στόχων σε ισότιμη 
βάση, έτσι ώστε να προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον των επενδυτών και να
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη τους, 
προκειμένου να επιτευχθεί η 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της 
πραγματικής οικονομίας·

8. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης 
συνοχής μεταξύ των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών και των 
περιφερειών, στο πλαίσιο των οποίων θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις 
δευτερογενείς επιπτώσεις των επιμέρους 
εθνικών οικονομικών πολιτικών· καλεί τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες να 
διασφαλίσουν τη συνοχή των διαφόρων 
μέσων οικονομικής πολιτικής, ιδίως όσον 
αφορά τις πολιτικές που αποσκοπούν στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
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Ευρώπη 2020, έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 
επενδυτών, προκειμένου να επιτευχθεί η 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της 
πραγματικής οικονομίας· δεδομένης της 
περιορισμένης και δαπανηρής πρόσβασης 
πολλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών 
στη χρηματοδότηση, καλεί την Επιτροπή 
να εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τα 
κράτη μέλη ώστε να επιταχυνθεί η 
απορρόφηση των μη διατεθέντων πόρων 
των διαρθρωτικών ταμείων καθώς και να 
καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση εκ 
μέρους τους των νέων καινοτόμων μέσων 
επιμερισμού του κινδύνου (όπως τα 
ομόλογα έργων) ώστε να τονωθεί η 
ιδιωτική χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 20
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ανησυχεί έντονα για το γεγονός ότι, 
παρά την πάροδο πολλών ετών από την 
εμφάνιση της συστημικής κρίσης, η 
μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ 
εξακολουθεί να αυξάνεται, σε συνδυασμό 
με την εμφάνιση ανησυχητικών 
ποσοστών ανεργίας μεταξύ των νέων, την 
αύξηση του κινδύνου της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού, χωρίς να 
διαφαίνεται καμία προοπτική άμεσης 
βελτίωσης·

Or. en

Τροπολογία 21
Mojca Kleva
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να θέσουν ως 
προτεραιότητα την ανάληψη 
αποφασιστικής δράσης για την 
αντιμετώπιση των επιπέδων ανεργίας 
στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων και της φτώχειας ως έναν από τους 
επιμέρους στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 22
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων 
για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στον τραπεζικό τομέα και, συνεπώς, την 
τόνωση των επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι η 
έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
παραμένει ένα από τα κρίσιμα εμπόδια 
στην εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων για 
τις ΜΜΕ ανάλογα με την 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και στην 
ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας·

9. ζητεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων 
για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στον τραπεζικό τομέα και, συνεπώς, την 
τόνωση των επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι η 
ανεπαρκής πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
παραμένει ένα από τα κρίσιμα εμπόδια 
στην εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων για 
τις ΜΜΕ ανάλογα με την 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και στην 
ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας· 
υπογραμμίζει ότι τα καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα της πολιτικής 
συνοχής σε συνδυασμό με τους 
κεφαλαιακούς πόρους της ΕΤΕπ μπορούν 
να λειτουργήσουν καταλυτικά για την 
υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στις 
ΜΜΕ και να  συμπληρωματικά προς τον 
παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό· καλεί 
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την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή 
ενημέρωση, περαιτέρω βοήθεια και 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες σχετικά με τα χρηματοδοτικά 
μέσα της πολιτικής συνοχής για το έτος 
2013 καθώς και στο πλαίσιο της 
μελλοντικής περιόδου προγραμματισμού 
(2014-2020)·

Or. en

Τροπολογία 23
Michael Theurer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. ζητεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων 
για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στον τραπεζικό τομέα και, συνεπώς, την 
τόνωση των επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι η 
έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
παραμένει ένα από τα κρίσιμα εμπόδια 
στην εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων για 
τις ΜΜΕ ανάλογα με την 
συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και στην 
ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας·

9. ζητεί τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων 
για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στον τραπεζικό τομέα και, συνεπώς, την 
τόνωση των επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι η 
έλλειψη πρόσβασης στη χρηματοδότηση 
παραμένει ένα από τα κρίσιμα εμπόδια 
στην εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανάλογα με 
την συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και 
στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας· 
συνιστά τη χρήση των διαρθρωτικών 
ταμείων για τη χρηματοδότηση ταμείων 
επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσω της 
παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 24
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. επισημαίνει ότι απαιτούνται συνεχώς 
πρόσθετες προσπάθειες για την επίτευξη 
των στόχων, ιδίως στον τομέα της 
απασχόλησης, πράγμα το οποίο είναι 
τουλάχιστον εξίσου σημαντικό με την 
ανάπτυξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου· τονίζει ότι η δημιουργία 
θέσεων εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για 
την αειφόρο ανάπτυξη και την πρόληψη 
μελλοντικών κρίσεων·

10. επισημαίνει ότι απαιτείται η ανάληψη 
πιο αποφασιστικής δράσης για να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για 
ανάκαμψη με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει ότι η 
δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί 
προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και 
την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 25
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκτιμά ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανάπτυξη και η παραγωγικότητα, είναι 
απαραίτητη η ενίσχυση του συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών και η 
δρομολόγηση εκτεταμένων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

11. εκτιμά ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η 
παραγωγικότητα, είναι απαραίτητη η 
ενίσχυση του συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών και η 
δρομολόγηση εκτεταμένων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

Or. en

Τροπολογία 26
Mojca Kleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκτιμά ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ανάπτυξη και η παραγωγικότητα, είναι 

11. εκτιμά ότι πρέπει να ληφθούν 
συγχρόνως δημοσιονομικά μέτρα και 
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απαραίτητη η ενίσχυση του συντονισμού 
των οικονομικών πολιτικών και η 
δρομολόγηση εκτεταμένων διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.

μέτρα σχετικά με την ανάπτυξη και την 
απασχόληση καθότι συνδέονται μεταξύ 
τους και αποτελούν από κοινού 
απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη 
ανάκαμψη.

Or. en


