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Τροπολογία 1
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι η 
Επιτροπή έχει αγνοήσει τις επανειλημμένες 
αιτήσεις εκ μέρους του Κοινοβουλίου να 
θεσπίσει την πλήρη δημοκρατική 
νομιμότητα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
ξεκινώντας με τη μετατροπή της ετήσιας 
επισκόπησης ανάπτυξης (ΕΕΑ) σε ετήσιες 
κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμη 
ανάπτυξη, οι οποίες θα παρουσιάζονται σε 
μορφότυπο που θα επιτρέπει στο 
Κοινοβούλιο να προτείνει τροποποιήσεις 
και θα διασφαλίζει ότι μια διαφανής 
διαδικασία λήψης αποφάσεων θα 
καταλήγει σε συμπεφωνημένη από κοινού 
καθοδήγηση πολιτικής· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει τις μελλοντικές 
ΕΕΑ με πιο φιλόδοξο τρόπο προσθέτοντας 
εκτενέστερες κατευθύνσεις για τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές·

1. θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι η 
Επιτροπή έχει αγνοήσει τις επανειλημμένες 
αιτήσεις εκ μέρους του Κοινοβουλίου να 
θεσπίσει την πλήρη δημοκρατική 
νομιμότητα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
ξεκινώντας με τη μετατροπή της ετήσιας 
επισκόπησης ανάπτυξης (ΕΕΑ) σε ετήσιες 
κατευθυντήριες γραμμές για βιώσιμη 
ανάπτυξη, οι οποίες θα παρουσιάζονται σε 
μορφότυπο που θα επιτρέπει στο 
Κοινοβούλιο να προτείνει τροποποιήσεις 
και θα διασφαλίζει ότι μια διαφανής 
διαδικασία λήψης αποφάσεων θα 
καταλήγει σε συμπεφωνημένη από κοινού 
καθοδήγηση πολιτικής· καλεί την 
Επιτροπή να παρουσιάσει τις μελλοντικές 
ΕΕΑ με πιο φιλόδοξο τρόπο παρέχοντας 
καθοδήγηση με γνώμονα την ανάπτυξη 
και προσθέτοντας εκτενέστερες 
κατευθύνσεις για τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 2
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. εκφράζει έντονη ανησυχία για το 
γεγονός ότι, παρά την πάροδο πολλών 
ετών από την εμφάνιση της συστημικής 
κρίσης, η μακροχρόνια ανεργία 
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εξακολουθεί να αυξάνεται στην ΕΕ, 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 3
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα 
εθνικά κοινοβούλια καθώς και οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές 
διαθέτουν εξαιρετικά περιορισμένη 
πρόσβαση στη διαδικασία ώστε να 
εκφράσουν τη γνώμη τους μολονότι οι 
στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα μόνον 
μέσω της δικής τους συνεισφοράς και 
συμμετοχής·

Or. en

Τροπολογία 4
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες να θέσουν ως 
προτεραιότητα την ανάληψη 
αποφασιστικής δράσης για την 
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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 5
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει 
περισσότερο υπόψη συγκεκριμένες 
περιφερειακές τάσεις καθώς και 
ενδεχόμενα σφάλματα στην πρόβλεψή της, 
η οποία αντιπροσωπεύει τη βάση για τις 
ΕΕΑ·

2. τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει 
περισσότερο υπόψη συγκεκριμένες 
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές τάσεις 
καθώς και ενδεχόμενα σφάλματα στην 
πρόβλεψή της, η οποία αντιπροσωπεύει τη 
βάση για τις ΕΕΑ·

Or. en

Τροπολογία 6
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η ενισχυμένη συμμετοχή 
των τοπικών και περιφερειακών εταίρων 
στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, 
λαμβανομένων υπόψη των 
χαρακτηριστικών και των διαφορετικών 
επιπέδων ανάπτυξης όλων των 
ευρωπαϊκών περιφερειών, θα έχει ως 
αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και θα 
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εξασφαλίσει άμεσα καλύτερη γνώση των 
στόχων και των αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 7
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο 
της ΕΕ το οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις 
περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες, 
συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά 
και στην οικονομική ανάκαμψη και την 
αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης εντός της Ενώσεως 
συνολικά·

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο 
της ΕΕ το οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις 
περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες, 
συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά 
και στην οικονομική ανάκαμψη και την 
αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης εντός της Ενώσεως 
συνολικά· για τον λόγο αυτό επιμένει ότι, 
στο πλαίσιο της νέας περιόδου 
προγραμματισμού, η χρηματοδότηση για 
την πολιτική συνοχής πρέπει να 
διατηρηθεί σε επαρκή επίπεδα, 
τουλάχιστον στα αντίστοιχα της περιόδου 
2007-2013, και να εξακολουθεί να 
καλύπτει όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 8
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο 

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο 
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της ΕΕ το οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις 
περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες, 
συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά 
και στην οικονομική ανάκαμψη και την 
αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης εντός της Ενώσεως 
συνολικά·

της ΕΕ το οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις 
τοπικές, περιφερειακές και εθνικές 
επενδυτικές ανάγκες, συμβάλλει όχι μόνο 
στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών αλλά και στην οικονομική 
ανάκαμψη των κρατών μελών και την 
αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης στα κράτη μέλη και εντός 
της Ενώσεως συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 9
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο 
της ΕΕ το οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις 
περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες, 
συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά 
και στην οικονομική ανάκαμψη και την 
αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης εντός της Ενώσεως 
συνολικά·

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο 
της ΕΕ το οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις 
περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες, 
συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά 
και στην οικονομική ανάκαμψη και την 
αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης εντός της Ενώσεως 
συνολικά· παρατηρεί ότι αυτό καθιστά 
την πολιτική συνοχής το καλύτερο 
διαθέσιμο μέσο για τη διασφάλιση της 
ανάκαμψης με άφθονες θέσεις 
απασχόλησης όπως προβλέπεται στις 
ΕΕΑ που εκπονεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 10
Karima Delli
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο 
της ΕΕ το οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις 
περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες, 
συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά 
και στην οικονομική ανάκαμψη και την 
αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης εντός της Ενώσεως 
συνολικά·

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο 
της ΕΕ το οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις 
περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες, 
συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά 
και στην οικονομική ανάκαμψη και την 
αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης εντός της Ενώσεως 
συνολικά· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι 
οποιαδήποτε περικοπή στον 
προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής θα 
έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις 
στους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 11
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο 
της ΕΕ το οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις 
περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες, 
συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά 
και στην οικονομική ανάκαμψη και την 
αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της δημιουργίας 
απασχόλησης εντός της Ενώσεως 
συνολικά·

3. επισημαίνει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή, ως βασικό επενδυτικό εργαλείο 
της ΕΕ το οποίο στοχεύει με ακρίβεια στις 
περιφερειακές επενδυτικές ανάγκες, 
συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών αλλά,
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», αποτελεί επίσης σημαντικό 
εργαλείο για τη στήριξη της οικονομικής 
ανάπτυξης και της αποτελεσματικής 
επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
δημιουργίας απασχόλησης εντός της 
Ενώσεως συνολικά·
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Or. en

Τροπολογία 12
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. θεωρεί ότι η περιφερειακή πολιτική 
θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εθνικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αποτελώντας  
βασικό μέσο για την επίτευξη των 
καθορισθέντων στόχων σε μεσοπρόθεσμο 
και μακροπρόθεσμο ορίζοντα όσον αφορά 
τις κοινωνικές πολιτικές και την 
απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 13
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. τονίζει τον άδικο και αντιπαραγωγικό 
χαρακτήρα των μακροοικονομικών όρων 
όσον αφορά τόσο τις πληρωμές όσο και 
τις αναλήψεις υποχρεώσεων, γεγονός το 
οποίο έχει αντίκτυπο στις περιφέρειες ενώ 
την ευθύνη φέρουν οι εθνικές 
κυβερνήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 14
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι σε καιρούς 
δημοσιονομικής στενότητας και μειωμένης 
δανειοδοτικής ικανότητας στον ιδιωτικό 
τομέα τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν 
σημαντικό μοχλό για τη ζωογόνηση της 
οικονομίας και την επίτευξη των στόχων 
ανάπτυξης και απασχόλησης που 
ενσωματώνονται στη στρατηγική "Ευρώπη 
2020"· κατόπιν τούτων, τονίζει ότι, με 
δεδομένο τον κρίσιμο ρόλο που παίζει η 
πολιτική για τη συνοχή στην ανάπτυξη των 
εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η ΕΕΑ πρέπει να 
εστιαστεί κατά προτεραιότητα σε αυτή την 
πολιτική, η οποία και πρέπει να συμβάλει 
στην ετήσια συζήτηση σχετικά με την 
ανάπτυξη και την απασχόληση εντός της 
ΕΕ·

4. επισημαίνει ότι σε καιρούς έντονης 
δημοσιονομικής στενότητας και μειωμένης 
δανειοδοτικής ικανότητας στον ιδιωτικό 
τομέα τα διαρθρωτικά ταμεία λόγω του 
οικονομικού μεγέθους τους και των 
επιδιωκόμενων στόχων αποτελούν 
σημαντικό μοχλό για τη ζωογόνηση της 
οικονομίας και την επίτευξη των στόχων 
ανάπτυξης και απασχόλησης που 
ενσωματώνονται στη στρατηγική «Ευρώπη 
2020»· κατόπιν τούτων, τονίζει ότι, με 
δεδομένο τον κρίσιμο ρόλο που παίζει η 
πολιτική για τη συνοχή στην ανάπτυξη των 
εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η ΕΕΑ πρέπει να 
εστιαστεί κατά προτεραιότητα σε αυτή την 
πολιτική, η οποία και πρέπει να συμβάλει 
στην ετήσια συζήτηση σχετικά με την 
ανάπτυξη και την απασχόληση εντός της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 15
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι σε καιρούς 
δημοσιονομικής στενότητας και μειωμένης 
δανειοδοτικής ικανότητας στον ιδιωτικό 
τομέα τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν 
σημαντικό μοχλό για τη ζωογόνηση της 
οικονομίας και την επίτευξη των στόχων 
ανάπτυξης και απασχόλησης που 

4. επισημαίνει ότι σε καιρούς 
δημοσιονομικής στενότητας και μειωμένης 
δανειοδοτικής ικανότητας στον ιδιωτικό 
τομέα τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν 
σημαντικό μοχλό για τα κράτη μέλη ως 
προς τη ζωογόνηση της οικονομίας και την 
επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και 
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ενσωματώνονται στη στρατηγική "Ευρώπη 
2020"· κατόπιν τούτων, τονίζει ότι, με 
δεδομένο τον κρίσιμο ρόλο που παίζει η 
πολιτική για τη συνοχή στην ανάπτυξη των 
εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η ΕΕΑ πρέπει να 
εστιαστεί κατά προτεραιότητα σε αυτή την 
πολιτική, η οποία και πρέπει να συμβάλει 
στην ετήσια συζήτηση σχετικά με την 
ανάπτυξη και την απασχόληση εντός της 
ΕΕ·

απασχόλησης που ενσωματώνονται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020»· κατόπιν 
τούτων, τονίζει ότι, με δεδομένο τον 
κρίσιμο ρόλο που παίζει η πολιτική για τη 
συνοχή στην ανάπτυξη των εθνικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η ΕΕΑ πρέπει να 
εστιαστεί κατά προτεραιότητα σε αυτή την 
πολιτική, η οποία και πρέπει να συμβάλει 
στην ετήσια συζήτηση σχετικά με την 
ανάπτυξη και την απασχόληση εντός της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 16
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία της συμμετοχής 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας 
των πολιτών στον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή της καθοδήγησης πολιτικής 
σύμφωνα με την ΕΕΑ, προκειμένου να 
ενστερνιστούν καλύτερα τους στόχους της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"·

5. τονίζει τη σημασία της συμμετοχής 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, επιχειρηματιών, κοινωνικών 
εταίρων και κοινωνίας των πολιτών στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
καθοδήγησης πολιτικής σύμφωνα με την 
ΕΕΑ, προκειμένου να ενστερνιστούν 
καλύτερα τους στόχους της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»· επισημαίνει, ωστόσο, ότι 
η εφαρμογή της εν λόγω προσέγγισης 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης δεν πρέπει 
να συνεπάγεται αύξηση του διοικητικού 
φόρτου για τους τελικούς δικαιούχους·

Or. en

Τροπολογία 17
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία της συμμετοχής
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, κοινωνικών εταίρων και κοινωνίας 
των πολιτών στον σχεδιασμό και την
εφαρμογή της καθοδήγησης πολιτικής 
σύμφωνα με την ΕΕΑ, προκειμένου να 
ενστερνιστούν καλύτερα τους στόχους της 
στρατηγικής "Ευρώπη 2020"·

5. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να συμφωνήσουν επί συγκεκριμένων 
μέτρων ώστε να βελτιωθεί η συμμετοχή 
και η ανάμειξη εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, κοινωνικών εταίρων 
και κοινωνίας των πολιτών στη 
διατύπωση και την εφαρμογή βιώσιμων 
πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να 
ενστερνιστούν καλύτερα τους στόχους της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 18
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί αναγκαίο από άποψη πολιτικής 
για τη συνοχή να συμβάλει στη μείωση 
των εσωτερικών ανταγωνιστικών 
ανισοτήτων και διαρθρωτικών 
ανισορροπιών μέσω της επιλογής του για 
προσαρμοστικότητα στις συγκεκριμένες 
ανάγκες των περιφερειών· 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 αποτελεσματικότητας και της 
απασχόλησης των νέων· ζητεί να 
ενημερώνεται δεόντως σχετικά με την 
υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας σε 
εθνικά επίπεδα·

6. θεωρεί αναγκαίο από άποψη πολιτικής 
για τη συνοχή να συμβάλει στη μείωση 
των εσωτερικών ανταγωνιστικών 
ανισοτήτων και διαρθρωτικών 
ανισορροπιών μέσω της επιλογής του για 
προσαρμοστικότητα στις συγκεκριμένες 
ανάγκες σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο· επισημαίνει ότι οι ΜΜΕ, 
μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής 
ανάπτυξης και της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής, θα διαδραματίσουν 
καίριο ρόλο όσον αφορά τις προσπάθειες 
επίτευξης των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»· 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 
αποτελεσματικότητας και της 
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απασχόλησης των νέων· ζητεί να 
ενημερώνεται δεόντως σχετικά με την 
υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας σε 
εθνικά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 19
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί αναγκαίο από άποψη πολιτικής 
για τη συνοχή να συμβάλει στη μείωση 
των εσωτερικών ανταγωνιστικών 
ανισοτήτων και διαρθρωτικών 
ανισορροπιών μέσω της επιλογής του για 
προσαρμοστικότητα στις συγκεκριμένες 
ανάγκες των περιφερειών· 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 αποτελεσματικότητας και της 
απασχόλησης των νέων· ζητεί να 
ενημερώνεται δεόντως σχετικά με την 
υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας σε 
εθνικά επίπεδα·

6. θεωρεί αναγκαίο από άποψη πολιτικής 
για τη συνοχή να συμβάλει στη μείωση 
των εσωτερικών ανταγωνιστικών 
ανισοτήτων και διαρθρωτικών 
ανισορροπιών μέσω της επιλογής του για 
προσαρμοστικότητα στις συγκεκριμένες 
συνθήκες και ανάγκες των περιφερειών· 
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 
αποτελεσματικότητας και της 
απασχόλησης των νέων· ζητεί να 
ενημερώνεται δεόντως σχετικά με την 
υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας σε 
εθνικά επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 20
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή, 
στο πλαίσιο της ΕΕΑ 2013, αναγνωρίζει 
την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας ώστε να 
εξασφαλιστεί ταχύτερη κατανομή των 
πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που 
δεν έχουν ακόμη διατεθεί· επισημαίνει ότι 
οι προσπάθειες που καταβάλλονται προς 
τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εστιάζουν 
στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 
αρχές· υπογραμμίζει ότι η ταχύτερη 
εκταμίευση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων που δεν έχουν 
ακόμη διατεθεί μπορεί να συμβάλει στην 
αυξημένη ρευστότητα της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 21
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. υπενθυμίζει τη σημασία διασφάλισης 
ενός ικανοποιητικού επιπέδου ρύθμισης 
των στεγαστικών αγορών προκειμένου να 
αποφευχθούν τοπικές και περιφερειακές 
ανισορροπίες· τονίζει τον θετικό ρόλο που 
διαδραματίζει ως προς αυτό η κοινωνική 
στέγη·

Or. en

Τροπολογία 22
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα 
καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ 
μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά 
για την υλοποίηση στοχευμένων 
επενδύσεων, να επιτύχουν 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και να αυξήσουν 
το αναπτυξιακό δυναμικό της ΕΕ· στο 
πλαίσιο αυτό, προτρέπει την Επιτροπή να 
παράσχει λεπτομερή ενημέρωση, 
περαιτέρω βοήθεια και καθοδήγηση στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρειες για την 
επέκταση της εφαρμογής των 
χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής για το έτος 2013 και 
της μελλοντικής περιόδου 
προγραμματισμού (2014-2020)· καλεί τα 
κράτη μέλη να ακολουθήσουν την 
Επιτροπή και να αναφέρουν σαφώς, 
μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των εθνικών 
προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων, με 
ποιον τρόπο προτίθενται να αξιοποιήσουν 
τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων 
για την προώθηση πρωτοβουλιών που 
ενισχύουν την απασχόληση και την 
ανάπτυξη με τη χρήση χρηματοδοτικών 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 23
Karima Delli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν τη μειωμένη 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας 
μειονεκτικών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων ατόμων που 
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ανήκουν σε μειονότητες (λ.χ. Ρομά), που 
προέρχονται από τις φτωχότερες 
μικροπεριοχές ή ζουν με αναπηρία· ζητεί 
από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν επίσης την άνιση 
κατανομή θέσεων εργασίας μεταξύ 
περιφερειών και κοινωνικών ομάδων και 
τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης σε ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 24
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 γ. αναγνωρίζει τη σημασία της 
αυξημένης δανειοδοτικής ικανότητας της 
ΕΤΕπ και προτείνει την ευθυγράμμιση 
της εν λόγω ικανότητας με τις 
προτεραιότητες της ΕΕ που αποσκοπούν 
στην εξάλειψη περιφερειακών 
ανισοτήτων· καλεί την Επιτροπή να 
ζητήσει από τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν μέρος των χορηγήσεων 
των διαρθρωτικών ταμείων ώστε να 
επιμεριστεί ο πιστωτικός κίνδυνος για την 
ΕΤΕπ και να παρασχεθούν δανειακές 
εγγυήσεις για τις ΜΜΕ και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, τονώνοντας κατ’ 
αυτό τον τρόπο την οικονομική 
δραστηριότητα σε όλους τους τομείς και 
τις περιφέρειες, δημιουργώντας 
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και 
συμβάλλοντας στην επίλυση του 
προβλήματος πρόσβασης σε πιστώσεις 
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 25
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 δ. επισημαίνει ότι η δημογραφική 
αλλαγή έχει σαφή αντίκτυπο στις 
κοινωνικές υποδομές, γεγονός το οποίο 
αποτελεί σοβαρή πρόκληση για όλες τις 
γενεές σε όλη την ΕΕ· υπογραμμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι ο ρόλος της πολιτικής 
συνοχής ως προς την αντιμετώπιση των 
δημογραφικών προκλήσεων πρέπει να 
λαμβάνεται περισσότερο υπόψη στην 
επισκόπηση της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 26
Mojca Kleva Kekuš

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 ε. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
σαφείς συμβουλές και καθοδήγηση για 
τον αναπροσδιορισμό των 
προτεραιοτήτων της χρηματοδότησης 
ώστε η στήριξη να κατευθύνεται σε 
τομείς που θεωρείται ότι παρουσιάζουν 
το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης και 
απασχόλησης (όπως οι οικολογικές 
βιομηχανίες, οι ΤΠΕ, και η υγειονομική 
περίθαλψη)·

Or. en

Τροπολογία 27
Ramona Nicole Mănescu
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τα διαρθρωτικά ταμεία για να 
ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
διαρθρωτική και μακροχρόνια ανεργία· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει 
την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Εγγύηση 
Νεότητας», για να βελτιώσει ουσιαστικά 
την κατάσταση των νέων χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, και 
ότι πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη για την αξιοποίηση μέρους 
των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων οι 
οποίοι δεν έχουν ακόμη διατεθεί για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

7. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τα διαρθρωτικά ταμεία για να 
ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
διαρθρωτική και μακροχρόνια ανεργία· 
στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι πρέπει να 
διασφαλιστεί η αύξηση των επενδύσεων, 
υπό μορφή χρηματοδοτικής συνδρομής 
αλλά και κατάρτισης, προς τις εθνικές 
και περιφερειακές διοικήσεις, ώστε οι 
αρχές που αναλαμβάνουν τη διαχείριση 
των προγραμμάτων να έχουν βελτιωμένες 
δυνατότητες και αυξημένη γνώση των 
κανόνων· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
προτείνει την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή 
Εγγύηση Νεότητας», για να βελτιώσει 
ουσιαστικά την κατάσταση των νέων χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, και 
ότι πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη για την αξιοποίηση μέρους 
των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων οι 
οποίοι δεν έχουν ακόμη διατεθεί για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Or. en

Τροπολογία 28
Tamás Deutsch

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τα διαρθρωτικά ταμεία για να 
ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
διαρθρωτική και μακροχρόνια ανεργία· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει 

7. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τα διαρθρωτικά ταμεία μέσω 
της εφαρμογής ενεργών πολιτικών για την 
αγορά εργασίας για να ενισχυθεί η 
απασχολησιμότητα όλων των ηλικιακών 
ομάδων ώστε να ενθαρρυνθεί η 
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την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Εγγύηση 
Νεότητας», για να βελτιώσει ουσιαστικά 
την κατάσταση των νέων χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, και 
ότι πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη για την αξιοποίηση μέρους 
των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων οι 
οποίοι δεν έχουν ακόμη διατεθεί για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

παράταση του επαγγελματικού βίου και 
να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
διαρθρωτική και μακροχρόνια ανεργία· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει 
την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Εγγύηση 
Νεότητας», για να βελτιώσει ουσιαστικά 
την κατάσταση των νέων χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, και 
ότι πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη για την αξιοποίηση μέρους 
των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων οι 
οποίοι δεν έχουν ακόμη διατεθεί για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Or. en

Τροπολογία 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τα διαρθρωτικά ταμεία για να 
ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
διαρθρωτική και μακροχρόνια ανεργία· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει 
την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Εγγύηση 
Νεότητας», για να βελτιώσει ουσιαστικά 
την κατάσταση των νέων χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, και 
ότι πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη για την αξιοποίηση μέρους 
των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων οι 
οποίοι δεν έχουν ακόμη διατεθεί για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

7. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τα διαρθρωτικά ταμεία για να 
ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η 
διαρθρωτική και μακροχρόνια ανεργία· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει 
την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκή Εγγύηση 
Νεότητας», για να βελτιώσει ουσιαστικά 
την κατάσταση των νέων χωρίς 
απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση, και 
ότι πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα 
κράτη μέλη για την αξιοποίηση μέρους 
των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων οι 
οποίοι δεν έχουν ακόμη διατεθεί για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, 
ιδίως των νέων των αγροτικών περιοχών, 
με έμφαση στην επιχειρηματικότητα 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
συρρίκνωσης του πληθυσμού της 
υπαίθρου.

Or. en
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