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Τροπολογία 1
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο που 
διαδραματίζει μια ισχυρή, 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα 
Πολιτική Συνοχής για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης ανά 
την Ένωση· τονίζει πως τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το ταμείο συνοχής αποτελούν 
σημαντική συνιστώσα των δημόσιων 
επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειές τους·

1. υπογραμμίζει τον στρατηγικό ρόλο που 
διαδραματίζει μια ισχυρή, 
προσανατολισμένη στα αποτελέσματα 
Πολιτική Συνοχής για τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης ανά 
την Ένωση· τονίζει πως τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία 
αποτελούν σημαντική συνιστώσα των 
δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειές τους και τις τοπικές 
κυβερνήσεις·

Or. en

Τροπολογία 2
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φοβάται μήπως η αβεβαιότητα που 
συνδέεται με την έγκριση του ΠΔΠ 
αποτελέσει εμπόδιο για οποιοδήποτε 
σοβαρό δημοσιονομικό προγραμματισμό, 
πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς το 
2014 αποτελεί την έναρξη της νέας 
προγραμματικής περιόδου και θίγει 
ιδιαίτερα την Πολιτική Συνοχής·

2. φοβάται μήπως η αβεβαιότητα που 
συνδέεται με την έγκριση του ΠΔΠ 
αποτελέσει εμπόδιο για οποιοδήποτε 
σοβαρό δημοσιονομικό προγραμματισμό, 
πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς το 
2014 αποτελεί την έναρξη της νέας 
προγραμματικής περιόδου και θίγει 
ιδιαίτερα την Πολιτική Συνοχής, αλλά και 
μήπως διακινδυνεύσει η επίτευξη των 
αποτελεσμάτων που αναμένονται μέσω 
των στόχων αυτών·

Or. ro
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Τροπολογία 3
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φοβάται μήπως η αβεβαιότητα που 
συνδέεται με την έγκριση του ΠΔΠ 
αποτελέσει εμπόδιο για οποιοδήποτε 
σοβαρό δημοσιονομικό προγραμματισμό, 
πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς το 
2014 αποτελεί την έναρξη της νέας 
προγραμματικής περιόδου και θίγει 
ιδιαίτερα την Πολιτική Συνοχής·

2. φοβάται μήπως η αβεβαιότητα που 
συνδέεται με την έγκριση του ΠΔΠ 
αποτελέσει εμπόδιο για οποιοδήποτε 
σοβαρό δημοσιονομικό προγραμματισμό, 
πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς το 
2014 αποτελεί την έναρξη της νέας 
προγραμματικής περιόδου, και θιγεί
ιδιαίτερα η Πολιτική Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 4
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. φοβάται μήπως η αβεβαιότητα που 
συνδέεται με την έγκριση του ΠΔΠ 
αποτελέσει εμπόδιο για οποιοδήποτε 
σοβαρό δημοσιονομικό προγραμματισμό, 
πράγμα ιδιαίτερα ανησυχητικό καθώς το 
2014 αποτελεί την έναρξη της νέας 
προγραμματικής περιόδου και θίγει 
ιδιαίτερα την Πολιτική Συνοχής·

2. φοβάται μήπως η αβεβαιότητα που 
συνδέεται με την έγκριση του ΠΔΠ 
αποτελέσει εμπόδιο για οποιοδήποτε 
σοβαρό δημοσιονομικό προγραμματισμό, 
πράγμα ανησυχητικό καθώς το 2014 
αποτελεί την έναρξη της νέας 
προγραμματικής περιόδου και θίγει 
ιδιαίτερα την Πολιτική Συνοχής·

Or. lt

Τροπολογία 5
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 a. τονίζει ότι η ιδέα της δημιουργίας 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» δεν είναι βιώσιμη αν δεν 
εγκριθεί το νέο ΠΔΠ, καθώς και ότι η 
σύνδεσή της με το Ταμείο Συνοχής θα 
είναι ρεαλιστική μόνο αν διατεθούν 
επαρκείς πόροι και οριστούν οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 6
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
ενδεχόμενο οι αναστολές πληρωμών εκ 
μέρους της Επιτροπής να συνδέονται, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, με την έλλειψη 
των αναγκαίων πόρων, με συνέπεια την 
εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων·

Or. en

Τροπολογία 7
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 a. καλεί, ακόμη, την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά και να αξιολογεί τις 
πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών 
όσον αφορά πληρωμές στο πλαίσιο του 
τομέα 1β στη διάρκεια του 2013, ώστε να 
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μην επαναληφθεί η κατάσταση που 
παρουσιάστηκε σε προηγούμενα έτη· 
προειδοποιεί ότι η έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα την αθέτηση νομικών 
υποχρεώσεων της Ένωσης και να θέσει 
σε κίνδυνο επενδυτικές προσπάθειες που 
έχουν ήδη ξεκινήσει·

Or. en

Τροπολογία 8
Iosif Matula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 
τις διοικητικές τους ανεπάρκειες κατά την 
εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής επί 
τόπου, εξασφαλίζοντας κατάλληλο επίπεδο 
απορρόφησης και σωστή επίτευξη των 
ορισθέντων στόχων και αποτελεσμάτων· 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να προσφέρει την απαιτούμενη 
βοήθεια για την επίτευξη των στόχων 
αυτών·

4. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 
τις διοικητικές τους ανεπάρκειες κατά την 
εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής επί 
τόπου, εξασφαλίζοντας κατάλληλο επίπεδο 
απορρόφησης και σωστή επίτευξη των 
ορισθέντων στόχων και αποτελεσμάτων· 
ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει να προσφέρει την απαιτούμενη 
βοήθεια για την επίτευξη των στόχων 
αυτών· συνιστά να χορηγηθούν πιστώσεις 
από την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού για δραστηριότητες 
κατάρτισης που απευθύνονται σε αρχές οι 
οποίες θα διαχειρίζονται μελλοντικά 
προγράμματα που υποστηρίζονται από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο 
Συνοχής·

Or. ro

Τροπολογία 9
Iosif Matula
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. φρονεί πως η επόμενη προγραμματική 
περίοδος αποτελεί ευκαιρία για να 
βελτιωθεί περαιτέρω ο θετικός αντίκτυπος 
της Πολιτικής Συνοχής και επιμένει πως η 
προετοιμασία των συμφωνιών και 
προγραμμάτων εταιρικής σχέσης πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν 
προκειμένου να είναι επιτυχής η εκτέλεσή 
τους από 1ης Ιανουαρίου 2014 και ομαλή 
η μετάβαση στη νέα προγραμματική 
περίοδο.

5. φρονεί πως η επόμενη προγραμματική 
περίοδος αποτελεί ευκαιρία για να 
βελτιωθεί περαιτέρω ο θετικός αντίκτυπος 
της Πολιτικής Συνοχής και επιμένει πως η 
προετοιμασία των συμφωνιών και 
προγραμμάτων εταιρικής σχέσης πρέπει να 
πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν·
προτρέπει τις εθνικές αρχές να 
διαβιβάσουν τις συστάσεις τους χωρίς 
καθυστέρηση, προκειμένου να είναι 
επιτυχής η εκτέλεση από 1ης Ιανουαρίου 
2014 και ομαλή η μετάβαση στη νέα 
προγραμματική περίοδο.

Or. ro


