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Τροπολογία 1
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση World 
Economic Outlook του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου του Οκτωβρίου 
2012,

Or. it

Τροπολογία 2
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρονική 
στιγμή και η σφοδρότητα της κρίσης 
παρουσίασε μεγάλες διαφορές στις 
περιφέρειες της ΕΕ, εντείνοντας τις 
προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες 
και προκαλώντας σοβαρή πτώση στο 
μέγεθος του ΑΕΠ, ποσοστά ανεργίας 
ρεκόρ και χειροτέρευση του 
επιχειρηματικού κλίματος με πτώση της 
εμπιστοσύνης του καταναλωτή·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρονική 
στιγμή και η σφοδρότητα της κρίσης 
παρουσίασε μεγάλες διαφορές στις 
περιφέρειες της ΕΕ, εντείνοντας τις 
προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες 
και προκαλώντας σοβαρή πτώση στο 
μέγεθος του ΑΕΠ, ποσοστά ανεργίας
ρεκόρ, σημαντική επιδείνωση της 
κατάστασης των πιο ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων και χειροτέρευση του 
επιχειρηματικού κλίματος με πτώση της 
εμπιστοσύνης του καταναλωτή·

Or. fr

Τροπολογία 3
Patrice Tirolien
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δημοσιονομικό σύμφωνο απεδείχθη 
ανεπαρκές για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της κρίσης και ότι 
προβλέπεται ένα σύμφωνο ανάπτυξης ως η 
πλέον βιώσιμη λύση, δεδομένου ότι 
υφίσταται σήμερα συναίνεση στο ότι η 
δημοσιονομική λιτότητα και οι περικοπές 
στον προϋπολογισμό χωρίς επενδύσεις δεν 
αναζωογονούν την οικονομία και δεν θα 
δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για 
δημιουργία θέσεων εργασίας και 
οικονομική μεγέθυνση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
δημοσιονομικό σύμφωνο απεδείχθη 
ανεπαρκές για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της κρίσης και ότι 
προβλέπεται ένα σύμφωνο ανάπτυξης, το 
οποίο θα καθιστά δυνατή την 
πραγματοποίηση σημαντικών 
επενδύσεων σε κοινοτικό επίπεδο, ως η 
πλέον βιώσιμη λύση, δεδομένου ότι 
υφίσταται σήμερα συναίνεση στο ότι η 
δημοσιονομική λιτότητα και οι περικοπές 
στον προϋπολογισμό χωρίς επενδύσεις δεν 
αναζωογονούν την οικονομία και δεν θα 
δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για 
δημιουργία θέσεων εργασίας και 
οικονομική μεγέθυνση·

Or. fr

Τροπολογία 4
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την κατάρρευση 
που προκάλεσε στην ΕΕ η κρίση του 
κυρίαρχου χρέους με αποτέλεσμα την 
εφαρμογή πολιτικών λιτότητας παντού· ότι 
οι συνέπειες των πολιτικών αυτών στα 
τοπικά οικονομικά υπήρξαν 
καταστρεπτικές, προκαλώντας τη μείωση 
διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού ή 
ακόμη και την μείωση και την 
αμφισβήτηση σε μεγάλο βαθμό των 
ικανοτήτων χρηματοδότησης και 
συγχρηματοδότησης για παραγωγικές 
επενδύσεις εκ μέρους των εθνικών, 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την κατάρρευση 
των δημόσιων οικονομικών που 
προκάλεσε στην ΕΕ η κρίση του 
κυρίαρχου χρέους με αποτέλεσμα την 
εφαρμογή πολιτικών λιτότητας παντού· ότι 
οι συνέπειες των πολιτικών αυτών στα 
τοπικά οικονομικά υπήρξαν 
καταστρεπτικές, προκαλώντας τη μείωση 
διαφόρων θέσεων του προϋπολογισμού ή 
ακόμη και την μείωση και την 
αμφισβήτηση σε μεγάλο βαθμό των 
ικανοτήτων χρηματοδότησης και 
συγχρηματοδότησης για παραγωγικές 



AM\938692EL.doc 5/33 PE513.144v01-00

EL

περιφερειακών και τοπικών αρχών· επενδύσεις εκ μέρους των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών·

Or. fr

Τροπολογία 5
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστικές 
δημοσιονομικές περικοπές που 
πραγματοποιήθηκαν σε σημαντικούς 
τομείς είναι ένα από τα βασικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος οι τοπικές και περιφερειακές 
αρχές·  

Or. ro

Τροπολογία 6
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην ΕΕ λειτούργησαν ως μία μεταβλητή 
αναπροσαρμογής σε δύο στις τρεις χώρες, 
εν μέρει λόγω των προσπαθειών που 
κατεβλήθησαν το 2009 για την 
καταπολέμηση της κρίσης· ότι οι 
επενδύσεις παρουσίασαν πτώση άνω του
10% σε οκτώ χώρες, περιλαμβανομένης 
της Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ισπανίας,
Ιταλίας και Ιρλανδίας· ότι η πτώση των 
επενδύσεων ξεκίνησε το 2010 (οι 
επενδυτικές παροχές από τις κεντρικές 
κυβερνήσεις έπεσαν κατά 8,7%) 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις 
στην ΕΕ λειτούργησαν ως μία μεταβλητή 
αναπροσαρμογής σε δύο στις τρεις χώρες, 
εν μέρει λόγω των προσπαθειών που 
κατεβλήθησαν το 2009 για την 
καταπολέμηση της κρίσης· ότι, σε 
σύγκριση με το 2010, το 2011 οι άμεσες
επενδύσεις παρουσίασαν πτώση σε 17 
κράτη μέλη, η οποία υπερέβη το 10% σε
δέκα εξ αυτών (Αυστρία, Λετονία, 
Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία,
Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ελλάδα, 
Ουγγαρία και Ισπανία)· ότι η πτώση των 
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συνεχίζεται και φαίνεται να εισέρχεται σε 
έναν φαύλο κύκλο·

επενδύσεων ξεκίνησε το 2010 (οι 
επενδυτικές παροχές από τις κεντρικές 
κυβερνήσεις έπεσαν κατά 8,7%) 
συνεχίζεται και φαίνεται να εισέρχεται σε 
έναν φαύλο κύκλο·

Or. en

Τροπολογία 7
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 
χρέους των υποεθνικών κυβερνήσεων
είναι πολύ χαμηλότερο από το επίπεδο 
χρέους των εθνικών φορέων·

Or. en

Τροπολογία 8
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
μηχανισμός απορρόφησης των 
διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ 
προϋποθέτει ότι η Επιτροπή μπορεί να 
αποδίδει μόνο ενδιάμεσες πληρωμές 
έναντι δηλώσεων δαπανών που έχουν 
πραγματοποιηθεί ήδη στα κράτη μέλη·

Or. it
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Τροπολογία 9
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια 
εθνική συγχρηματοδότηση για τα 
διαρθρωτικά ταμεία στην ΕΕ27 που 
αναφέρεται στην περίοδο 
προγραμματισμού 2007-2013 ανέρχεται 
περίπου στα 132 δισεκατομμύρια ευρώ, 
και ότι το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κανονική απορρόφηση των ίδιων 
διαρθρωτικών ταμείων και για την 
ποιότητα των επενδύσεων, αυξάνοντας τη 
συμμετοχή και την ευθύνη όσον αφορά τη 
χρησιμοποίηση των ταμείων της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 10
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προγράμματα συγχρηματοδότησης που 
στηρίζονται από την πολιτική συνοχής 
ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο από την 
έλλειψη ελαστικότητας στην εφαρμογή του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ)·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
προγράμματα εθνικής δημόσιας 
συγχρηματοδότησης που στηρίζονται από 
την πολιτική συνοχής ενδέχεται να τεθούν 
σε κίνδυνο από την έλλειψη ελαστικότητας 
στην εφαρμογή του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ),
μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τη 
συμβολή της πολιτικής συνοχής στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
στην υπέρβαση της υφιστάμενης κρίσης·

Or. it
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Τροπολογία 11
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία το 
σαφές πλαίσιο εδραίωσης των 
περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ 
σήμερα, με σχετικά πτωχές περιφέρειες 
στα νέα κράτη μέλη και τη Νότια Ευρώπη 
και πλούσιες περιφέρειες στην Κεντρική 
και Βόρεια Ευρώπη·

1. επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία το 
σαφές πλαίσιο εδραίωσης των 
περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ 
σήμερα, με σχετικά πτωχές περιφέρειες 
στα νέα κράτη μέλη και τη Νότια Ευρώπη 
και πλούσιες περιφέρειες στην Κεντρική 
και Βόρεια Ευρώπη, καθώς και την 
εδραίωση ανισοτήτων στο εσωτερικό των 
κρατών μελών και των περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 12
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία το 
σαφές πλαίσιο εδραίωσης των 
περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ 
σήμερα, με σχετικά πτωχές περιφέρειες 
στα νέα κράτη μέλη και τη Νότια Ευρώπη 
και πλούσιες περιφέρειες στην Κεντρική 
και Βόρεια Ευρώπη·

1. επισημαίνει με μεγάλη ανησυχία το 
σαφές πλαίσιο εδραίωσης των 
περιφερειακών ανισοτήτων στην ΕΕ 
σήμερα, με σχετικά πολλές πτωχές 
περιφέρειες στα νέα κράτη μέλη και τη 
Νότια Ευρώπη και τις περισσότερες
πλούσιες περιφέρειες στην Κεντρική και 
Βόρεια Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 13
Petru Constantin Luhan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκτιμά ότι η πολιτική συνοχής, η 
οποία αποτελεί το βασικότερο μέσο 
επενδύσεων για την επίτευξη σύγκλισης 
και βιώσιμης ανάπτυξης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας από τις 
βασικούς τρόπους με τους οποίους η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει τις 
περιφέρειές της· 

Or. ro

Τροπολογία 14
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής ως βασικό μέσον 
επενδύσεων που διαδραματίζει βασικό 
ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης και 
θέτοντας την ΕΕ και τις περιφέρειές της 
στην οδό της βιώσιμης ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει επομένως τη σημασία 
εξασφάλισης επαρκών δημοσιονομικών 
διατάξεων στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 
επισημαίνοντας ιδιαίτερα το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα 
τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής ως βασικό μέσον 
επενδύσεων που διαδραματίζει βασικό 
ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης και 
θέτοντας την ΕΕ και τις περιφέρειές της 
στην οδό της βιώσιμης ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει επομένως τη σημασία 
εξασφάλισης επαρκών δημοσιονομικών 
διατάξεων στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 
επισημαίνοντας ιδιαίτερα το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα 
τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η 
βιώσιμη ανάπτυξη, η οικολογική 
καινοτομία, η προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η 
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 15
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής ως βασικό μέσον 
επενδύσεων που διαδραματίζει βασικό 
ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης και 
θέτοντας την ΕΕ και τις περιφέρειές της 
στην οδό της βιώσιμης ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει επομένως τη σημασία 
εξασφάλισης επαρκών δημοσιονομικών 
διατάξεων στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 
επισημαίνοντας ιδιαίτερα το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα 
τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής ως βασικό κοινοτικό
μέσον επενδύσεων που διαδραματίζει 
βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της 
κρίσης και θέτοντας την ΕΕ και τις 
περιφέρειές της στην οδό της βιώσιμης 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει επομένως τη 
σημασία εξασφάλισης επαρκών 
δημοσιονομικών διατάξεων στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 
επισημαίνοντας ιδιαίτερα το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα 
τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 16
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής ως βασικό μέσον 
επενδύσεων που διαδραματίζει βασικό 
ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης και 
θέτοντας την ΕΕ και τις περιφέρειές της 
στην οδό της βιώσιμης ανάπτυξης· 
υπογραμμίζει επομένως τη σημασία 
εξασφάλισης επαρκών δημοσιονομικών 
διατάξεων στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής ως βασικό μέσον 
επενδύσεων που διαδραματίζει βασικό 
ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης, στη 
μείωση των ανισορροπιών και θέτοντας 
την ΕΕ και τις περιφέρειές της στην οδό 
της βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει 
επομένως τη σημασία εξασφάλισης 
επαρκών δημοσιονομικών διατάξεων στο 
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το 
ΠΔΠ για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά 
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επισημαίνοντας ιδιαίτερα το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα 
τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

ταμεία, επισημαίνοντας ιδιαίτερα το 
βασικό επενδυτικό τους ρόλο σε ένα 
φάσμα τομέων όπως η ανεργία, η 
καινοτομία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η 
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Or. ro

Τροπολογία 17
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής ως βασικό μέσον 
επενδύσεων που διαδραματίζει βασικό 
ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης και 
θέτοντας την ΕΕ και τις περιφέρειές της 
στην οδό της βιώσιμης ανάπτυξης·
υπογραμμίζει επομένως τη σημασία 
εξασφάλισης επαρκών δημοσιονομικών 
διατάξεων στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 
επισημαίνοντας ιδιαίτερα το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε ένα φάσμα 
τομέων όπως η ανεργία, η καινοτομία, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

2. επαναλαμβάνει τη σημασία της 
πολιτικής συνοχής ως βασικό μέσον 
επενδύσεων που διαδραματίζει βασικό 
ρόλο στην καταπολέμηση της κρίσης και 
θέτοντας την ΕΕ και τις περιφέρειές της 
στην οδό της βιώσιμης ανάπτυξης·
υπογραμμίζει επομένως τη σημασία 
εξασφάλισης επαρκών δημοσιονομικών 
διατάξεων στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ για τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, 
επισημαίνοντας ιδιαίτερα το βασικό 
επενδυτικό τους ρόλο σε συγκεκριμένους
τομείς όπως η ανεργία, η κατάρτιση, η 
προσέγγιση που εφαρμόζεται όσον αφορά 
την υπάρχουσα καινοτομία, η βιώσιμη 
ανάπτυξη και η στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθεί η 
κατασπατάληση των περιορισμένων 
δημοσιονομικών πόρων·

Or. bg

Τροπολογία 18
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής έχει 
αποδειχθεί προσαρμοστικότερη στην 
κρίση, προσαρμόζοντας τα προγράμματά 
της και χρηματοδοτώντας μέσα, 
παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ελαστικότητα 
και συμβάλλοντας ελαστικά σε τομείς 
όπου χρειάζονται επενδύσεις για 
οικονομικό εκσυγχρονισμό και βελτιωμένη 
ανταγωνιστικότητα·

3. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής έχει 
αποδειχθεί προσαρμοστικότερη στην 
κρίση, προσαρμόζοντας τα προγράμματά 
της και χρηματοδοτώντας μέσα, 
παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ελαστικότητα 
και συμβάλλοντας ελαστικά σε τομείς 
όπου χρειάζονται επενδύσεις για 
οικονομικό εκσυγχρονισμό, βελτιωμένη 
ανταγωνιστικότητα και μείωση των 
ανισοτήτων που οφείλονται σε 
γεωγραφικά μειονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 19
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής έχει 
αποδειχθεί προσαρμοστικότερη στην 
κρίση, προσαρμόζοντας τα προγράμματά 
της και χρηματοδοτώντας μέσα, 
παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ελαστικότητα 
και συμβάλλοντας ελαστικά σε τομείς 
όπου χρειάζονται επενδύσεις για 
οικονομικό εκσυγχρονισμό και βελτιωμένη 
ανταγωνιστικότητα·

3. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής έχει 
αποδειχθεί προσαρμοστικότερη στην 
κρίση, προσαρμόζοντας τα προγράμματά 
της και χρηματοδοτώντας μέσα, 
παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη ελαστικότητα 
και συμβάλλοντας ελαστικά σε τομείς 
όπου χρειάζονται επενδύσεις για 
οικονομικό εκσυγχρονισμό και βελτιωμένη 
ανταγωνιστικότητα· αναγνωρίζει ότι τα 
μέσα της πολιτικής για τη συνοχή έχουν 
τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν δράση 
σε τομείς στους οποίους οι εθνικές αρχές 
αδυνατούν να παρέμβουν·

Or. ro

Τροπολογία 20
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υποστηρίζει ότι οι περιοχές που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές για 
τις οποίες κάνει λόγο το άρθρο 349 της 
ΣΛΕΕ, και οι αγροτικές περιοχές, οι 
περιοχές όπου συντελείται βιομηχανική 
μετάβαση και οι περιοχές που πλήττονται 
από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή 
δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως οι 
υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές, 
δυνάμει του άρθρου 174 της ΣΛΕΕ, 
πρέπει να συνεχίσουν να τυγχάνουν 
ιδιαίτερης προσοχής σύμφωνα με τους 
στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και 
ιδίως εδαφικής συνοχής·

Or. pt

Τροπολογία 21
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει το ρόλο που διαδραμάτισαν οι
υποεθνικές αρχές στην επανεξισορρόπηση 
του προϋπολογισμού διατηρώντας το 
επίπεδο των δημοσίων επενδύσεων και 
συγχρηματοδοτώντας νέα προγράμματα 
παρέχοντας έτσι μία μόχλευση, ιδίως όταν 
οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι χαμηλές· 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι σε περίοδο 
ύφεσης και ασθενούς ανάπτυξης, η 
ικανότητα χρηματοδότησης ή 
συγχρηματοδότησης και δέσμευσης για 
επενδύσεις είναι κρίσιμης σημασίας 
προκειμένου να διατηρηθεί το 

4. τονίζει το ρόλο που διαδραμάτισαν 
διάφορες υποεθνικές αρχές στην 
επανεξισορρόπηση του προϋπολογισμού 
διατηρώντας το επίπεδο των δημοσίων 
επενδύσεων και συγχρηματοδοτώντας νέα 
προγράμματα παρέχοντας έτσι μία 
μόχλευση, ιδίως όταν οι ιδιωτικές 
επενδύσεις είναι χαμηλές· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι σε περίοδο ύφεσης και 
ασθενούς ανάπτυξης, οι βιώσιμες 
δημόσιες συμβάσεις και η ικανότητα 
χρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης 
και δέσμευσης για επενδύσεις είναι 
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αναπτυξιακό δυναμικό· κρίσιμης σημασίας προκειμένου να 
διατηρηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 22
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι, όσον αφορά τους 
κανονισμούς για τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, η 
κατάρτιση με αντικείμενο τον ΦΠΑ, ένα 
επαρκές ποσοστό ευρωπαϊκής 
συγχρηματοδότησης, καθώς και το 
επίπεδο του αρχικού ποσού 
προχρηματοδότησης, που αυξήθηκε 
τουλάχιστον κατά 2,5% σε σύγκριση με 
την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, θα ενισχύσουν σημαντικά τη 
δημοσιονομική ικανότητα των 
περιφερειακών και των τοπικών αρχών 
να επενδύουν στην ανάπτυξή τους και να 
αντιμετωπίζουν τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς·

Or. en

Τροπολογία 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει την ανησυχία του γιατί τα 
παρατεταμένα μέτρα λιτότητας και η 
αυστηρή οικονομική διακυβέρνηση κατά 
το 2011 και το 2012, με συνέπεια την 

5. εκφράζει την ανησυχία του γιατί τα 
παρατεταμένα μέτρα λιτότητας και η 
αυστηρή οικονομική διακυβέρνηση κατά 
το 2011 και το 2012, με συνέπεια την 
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αυξημένη πίεση και περικοπές στους 
δημόσιους προϋπολογισμούς, κινδυνεύει 
να μειώσει τα περιθώρια για τοπικές 
πολιτικές με στόχο την επίτευξη της 
Ευρώπης 2020·

αυξημένη πίεση και περικοπές στους 
δημόσιους προϋπολογισμούς, κινδυνεύει 
να υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων 
που αφορούν την ποιότητα ζωής των 
τοπικών κοινοτήτων και του στόχου 
σύμφωνα με τον οποίο οι τοπικές 
πολιτικές πρέπει να συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020·

Or. ro

Τροπολογία 24
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. θεωρεί ότι, πέραν των άλλων 
δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής 
και της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τα 
μέτρα λιτότητας αποτελούν σοβαρό 
εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στην 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών 
και, γι αυτόν τον λόγο, η εφαρμογή 
τέτοιου είδους μέτρων πρέπει να 
αποφεύγεται· 

Or. ro

Τροπολογία 25
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να αποκατασταθεί 
και να βελτιωθεί η δημοσιονομική 
ικανότητα σε υποεθνικό επίπεδο 
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 

6. τονίζει την ανάγκη να αποκατασταθεί 
και να βελτιωθεί η δημοσιονομική 
ικανότητα σε υποεθνικό επίπεδο 
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
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δημόσιες επενδύσεις για προγράμματα και 
σχέδια με στόχο την προώθηση της 
ανάπτυξης για την εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας, ιδίως σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

δημόσιες επενδύσεις για προγράμματα και 
σχέδια με στόχο την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης, την καταπολέμηση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και την 
αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού, την 
παροχή επαρκών υπηρεσιών υγείας και 
κοινωνικών υπηρεσιών και την 
εξασφάλιση θέσεων εργασίας, ιδίως σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να αποκατασταθεί 
και να βελτιωθεί η δημοσιονομική 
ικανότητα σε υποεθνικό επίπεδο 
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
δημόσιες επενδύσεις για προγράμματα και 
σχέδια με στόχο την προώθηση της 
ανάπτυξης για την εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας, ιδίως σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

6. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν 
προγράμματα ενίσχυσης που θα 
προβλέπουν την παροχή τεχνικής και 
οικονομικής βοήθειας σε ομάδες τοπικών 
αρχών στο πλαίσιο κοινών έργων ώστε να 
αποκατασταθεί και να βελτιωθεί η 
δημοσιονομική ικανότητα σε υποεθνικό 
επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
δημόσιες επενδύσεις για προγράμματα και 
σχέδια με στόχο την προώθηση της 
ανάπτυξης για την εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας, ιδίως σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο 

Or. ro

Τροπολογία 27
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να αποκατασταθεί 
και να βελτιωθεί η δημοσιονομική 
ικανότητα σε υποεθνικό επίπεδο 
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
δημόσιες επενδύσεις για προγράμματα και 
σχέδια με στόχο την προώθηση της
ανάπτυξης για την εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας, ιδίως σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

6. τονίζει την ανάγκη να αποκατασταθεί 
και να βελτιωθεί η δημοσιονομική 
ικανότητα σε υποεθνικό επίπεδο 
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
δημόσιες επενδύσεις για προγράμματα και 
σχέδια με στόχο την προώθηση βιώσιμης
ανάπτυξης για την εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας, ιδίως σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

Or. lt

Τροπολογία 28
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. τονίζει την ανάγκη να αποκατασταθεί 
και να βελτιωθεί η δημοσιονομική 
ικανότητα σε υποεθνικό επίπεδο 
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
δημόσιες επενδύσεις για προγράμματα και 
σχέδια με στόχο την προώθηση της 
ανάπτυξης για την εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας, ιδίως σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο·

6. τονίζει την ανάγκη να αποκατασταθεί 
και να βελτιωθεί η δημοσιονομική 
ικανότητα σε υποεθνικό επίπεδο 
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 
δημόσιες επενδύσεις για προγράμματα και 
σχέδια με στόχο την προώθηση της 
ανάπτυξης για την εξασφάλιση θέσεων 
εργασίας, ιδίως σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο· υπογραμμίζει σε αυτό το 
πλαίσιο ότι η απώλεια ενός μέρους των 
ενισχύσεων που παρέχονται στις περιοχές 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, όπως οι εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, καθώς και η 
ποινικοποίηση των καθεστώτων 
αντιστάθμισης των συμπληρωματικών 
δαπανών λόγω του απομακρυσμένου και 
νησιωτικού χαρακτήρα τους και των 
ειδικών μέτρων για τη γεωργία, την 
αλιεία, τις κρατικές ενισχύσεις, το 
τελωνειακό καθεστώς και το εμπόριο, τη 
φορολογία και τις ζώνες ελεύθερων 
συναλλαγών ενδέχεται να επιδεινώσουν 
περαιτέρω την οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση διαρθρωτικού χαρακτήρα 



PE513.144v01-00 18/33 AM\938692EL.doc

EL

των εν λόγω περιοχών, συμβάλλοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο στην καθυστέρηση 
της ένταξής τους στην ευρωπαϊκή 
εσωτερική αγορά, κι αυτό θα έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την 
οικονομική άνοδο και την απασχόληση 
στις περιφέρειες·

Or. pt

Τροπολογία 29
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. εμμένει στην περαιτέρω ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητας των 
περιφερειακών και των τοπικών αρχών 
και στην καταβολή περισσότερων 
προσπαθειών για τη μείωση της 
γραφειοκρατίας που επιδρά αρνητικά 
μεταξύ άλλων στον ρόλο των εν λόγω 
αρχών ως δικαιούχων και επιπλέον 
περιορίζει την ικανότητά τους να 
υλοποιούν έργα χρηματοδοτούμενα από 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει την ανάγκη διεξαγωγής 
εκτίμησης επιπτώσεων για όλες τις 
νομοθετικές προτάσεις που έχει υποβάλει 
η Επιτροπή, η οποία θα περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων 
της προτεινόμενης νομοθετικής πράξης 
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στις υποεθνικές δομές·

Or. en

Τροπολογία 31
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερες 
συνέργειες μεταξύ των προϋπολογισμών 
δημοσίων δαπανών σε εθνικό, υποεθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σαφή 
καθορισμό των ρόλων και ευθυνών των 
διαφόρων αρχών προϋπολογισμού σε 
επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και 
υποκρατικών κυβερνήσεων, μεταξύ άλλων
με σαφήνεια σε σχέση με το ρόλο και τον 
ορθολογισμό της πολιτικής της ΕΕ και της 
χρηματοδοτικής παρέμβασης με σεβασμό 
της επικουρικότητας και των 
δημοσιονομικών δικαιωμάτων των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών (ο 
ρόλος τους στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και ελέγχου), όπως η σχέση με 
τη δημοκρατική τους λογοδοσία στις 
κοινότητες που τις εκλέγουν και 
εξασφαλίζοντας την αυτονομία του κάθε 
επιπέδου διακυβέρνησης στον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων και των δαπανών·

8. τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερες 
συνέργειες μεταξύ των προϋπολογισμών 
δημοσίων δαπανών σε εθνικό, υποεθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σαφή 
καθορισμό των ρόλων και ευθυνών των 
διαφόρων αρχών προϋπολογισμού σε 
επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και 
υποκρατικών κυβερνήσεων, μεταξύ άλλων 
με σαφήνεια σε σχέση με το ρόλο και τον 
ορθολογισμό της πολιτικής της ΕΕ και της 
χρηματοδοτικής παρέμβασης, τηρώντας 
τις προθεσμίες πληρωμής που ορίζονται 
στην οδηγία 2011/7/ΕΕ για τις 
καθυστερήσεις πληρωμών και με 
σεβασμό της επικουρικότητας και των 
δημοσιονομικών δικαιωμάτων των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών (ο 
ρόλος τους στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και ελέγχου), όπως η σχέση με 
τη δημοκρατική τους λογοδοσία στις 
κοινότητες που τις εκλέγουν και 
εξασφαλίζοντας την αυτονομία του κάθε 
επιπέδου διακυβέρνησης στον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων και των δαπανών 
βάσει αποτελεσμάτων και επιδόσεων, 
καθώς και της πράσινης λογιστικής·

Or. en

Τροπολογία 32
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. τονίζει εκ νέου τη σημασία της 
σύμπραξης μεταξύ των κεντρικών και 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και 
την παροχή των απαιτούμενων 
συγχρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση 
των προγραμμάτων ως προϋπόθεση για 
την επίτευξη μέγιστου αποτελέσματος με 
περιορισμένους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 33
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μηχανισμοί 
δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στη 
χρηματοδότηση έργων ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος και ζητεί μεγαλύτερη 
συνέργεια μεταξύ των εν λόγω 
μηχανισμών και των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. fr

Τροπολογία 34
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9



AM\938692EL.doc 21/33 PE513.144v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υποστηρίζει σθεναρά τη μεγαλύτερη 
διαφάνεια στις δημοσιονομικές 
διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης (περιλαμβανομένου του 
εντοπισμού των πηγών της ενωσιακής 
χρηματοδότησης με σαφή τρόπο στο 
πλαίσιο των εθνικών και υποεθνικών 
προϋπολογισμών), καθώς και την 
εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των 
δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την 
εικόνα των δαπανών των ενωσιακών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε 
περιφερειακό επίπεδο (όπου τούτο είναι 
δυνατόν) αλλά και διευκρινίζοντας τον 
τρόπο με τον οποίο οι προτεραιότητες και 
η χρηματοδότηση ευθυγραμμίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και υποκρατικό 
επίπεδο σε σχέση με τις συμπεφωνημένες 
προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ·

9. υποστηρίζει σθεναρά τη μεγαλύτερη 
διαφάνεια και την απλοποίηση των 
δημοσιονομικών διαδικασιών σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης 
(περιλαμβανομένου του εντοπισμού των 
πηγών της ενωσιακής χρηματοδότησης με 
σαφή τρόπο στο πλαίσιο των εθνικών και 
υποεθνικών προϋπολογισμών), καθώς και 
την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των 
δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την 
εικόνα των δαπανών των ενωσιακών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε 
περιφερειακό επίπεδο (όπου τούτο είναι 
δυνατόν) αλλά και διευκρινίζοντας τον 
τρόπο με τον οποίο οι προτεραιότητες και 
η χρηματοδότηση ευθυγραμμίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ, κρατών μελών και υποκρατικό 
επίπεδο σε σχέση με τις συμπεφωνημένες 
προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 35
Alain Cadec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μία σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση του 
δυναμικού των νέων μέσων και πηγών 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη, όπως η 
αγορά ομολόγων, το μέσον επιμερισμού 
του κινδύνου και η χρήση καινοτόμων 
δημοσιονομικών μέσων·

10. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μία σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση του 
δυναμικού των νέων μέσων και πηγών 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη, όπως η 
υποχρεωτική αγορά ομολόγων, το μέσον 
επιμερισμού του κινδύνου και η χρήση 
καινοτόμων δημοσιονομικών μέσων·

Or. fr
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Τροπολογία 36
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μία σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση του 
δυναμικού των νέων μέσων και πηγών 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη, όπως η 
αγορά ομολόγων, το μέσον επιμερισμού 
του κινδύνου και η χρήση καινοτόμων 
δημοσιονομικών μέσων·

10. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μία σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση του 
δυναμικού των νέων μέσων και πηγών 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη, όπως η 
αγορά ομολόγων, το μέσον επιμερισμού 
του κινδύνου και η χρήση καινοτόμων 
δημοσιονομικών μέσων· καλεί την 
Επιτροπή και την ΕΤΕπ να διερευνήσουν 
και να προτείνουν καινοτόμους τρόπους 
για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 37
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μία σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση του 
δυναμικού των νέων μέσων και πηγών 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη, όπως η 
αγορά ομολόγων, το μέσον επιμερισμού 
του κινδύνου και η χρήση καινοτόμων 
δημοσιονομικών μέσων·

10. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μία σε βάθος ανάλυση και αξιολόγηση του 
δυναμικού των νέων μέσων και πηγών 
χρηματοδότησης για τη στήριξη των 
επενδύσεων για την ανάπτυξη, όπως η 
αγορά ομολόγων, το μέσον επιμερισμού 
του κινδύνου και η χρήση καινοτόμων 
δημοσιονομικών μέσων· εμμένει στην 
ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών 
κεφαλαίων για την πραγματοποίηση όσο 
το δυνατόν πιο υπεύθυνων επενδύσεων·

Or. ro
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Τροπολογία 38
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει τη σημασία της
πρωτοβουλίας JESSICA για τη στήριξη 
της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της 
ανάπλασης των αστικών περιοχών μέσω 
μηχανισμών χρηματοοικονομικής 
τεχνικής και ζητεί την ευρύτερη 
εφαρμογή της στο πλαίσιο της 
μελλοντικής περιόδου προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 39
Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. θεωρεί ότι η περαιτέρω συμμετοχή των 
τοπικών αρχών στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
οικονομικής διακυβέρνησης είναι κρίσιμης 
σημασίας για τη βελτίωση του 
συντονισμού και την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020·

11. θεωρεί ότι η περαιτέρω συμμετοχή των 
τοπικών αρχών στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
οικονομικής διακυβέρνησης είναι κρίσιμης 
σημασίας για τη βελτίωση του 
συντονισμού και την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020· 
εμμένει στη σημασία της συμμετοχής των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών σε 
μελλοντικές συμβάσεις εταιρικής σχέσης·

Or. ro

Τροπολογία 40
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. τονίζει τον ρόλο που θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές στην ενίσχυση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, στην αποκατάσταση 
του κοινωνικού ιστού και στην προώθηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των 
ευφυών δικτύων και της βιώσιμης 
κινητικότητας·

Or. en

Τροπολογία 41
Petru Constantin Luhan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι οι πόλεις και οι 
περιφέρειες πρέπει να διαδραματίζουν πιο 
σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των 
τοπικών αγορών εργασίας και στην 
προσαρμογή των προγραμμάτων που 
αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας·

Or. ro

Τροπολογία 42
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 12. επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 



AM\938692EL.doc 25/33 PE513.144v01-00

EL

αντίθεση στην καθιέρωση μιας 
μακροοικονομικής εξάρτησης από όρους
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014–
2020 που ενδεχομένως θα πλήξει τις 
περιφέρειες και τις κοινωνικές ομάδες που 
ήδη έχουν εξασθενίσει από την κρίση, με 
αναστολή των πληρωμών που πιθανότατα 
θα έχει δυσανάλογα αποτελέσματα σε 
ορισμένα κράτη μέλη και ιδίως στις 
περιφέρειες, παρά την πλήρη συμμετοχή 
τους στις προσπάθειες για την 
εξισορρόπηση των δημοσίων 
προϋπολογισμών·

αντίθεση στην καθιέρωση μιας 
μακροοικονομικής εξάρτησης από 
προϋποθέσεις στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής 2014–2020 που ενδεχομένως θα 
πλήξει τις περιφέρειες και τις κοινωνικές 
ομάδες που ήδη έχουν εξασθενίσει από την 
κρίση, με αναστολή των πληρωμών που 
πιθανότατα θα έχει δυσανάλογα 
αποτελέσματα σε ορισμένα κράτη μέλη και 
ιδίως στις περιφέρειες, παρά την πλήρη 
συμμετοχή τους στις προσπάθειες για την 
εξισορρόπηση των δημοσίων 
προϋπολογισμών· καταγγέλλει ιδίως τον 
προκυκλικό χαρακτήρα του εν λόγω 
μέτρου, το οποίο δεν θα οδηγούσε παρά 
μόνο στην αποδυνάμωση των κρατών 
που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές 
δυσκολίες αγνοώντας οποιαδήποτε μορφή 
αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί εγγενές 
στοιχείο της διατήρησης της 
μακροοικονομικής σταθερότητας στην 
Ένωση·

Or. fr

Τροπολογία 43
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 
αντίθεση στην καθιέρωση μιας 
μακροοικονομικής εξάρτησης από όρους 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014–
2020 που ενδεχομένως θα πλήξει τις 
περιφέρειες και τις κοινωνικές ομάδες που 
ήδη έχουν εξασθενίσει από την κρίση, με 
αναστολή των πληρωμών που πιθανότατα 
θα έχει δυσανάλογα αποτελέσματα σε 
ορισμένα κράτη μέλη και ιδίως στις 
περιφέρειες, παρά την πλήρη συμμετοχή 
τους στις προσπάθειες για την 
εξισορρόπηση των δημοσίων 

12. επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 
αντίθεση στην καθιέρωση μιας 
μακροοικονομικής εξάρτησης από όρους 
στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014–
2020 που ενδεχομένως θα πλήξει τις 
περιφέρειες και τις κοινωνικές ομάδες που 
ήδη έχουν εξασθενήσει από την κρίση, με 
αναστολή των πληρωμών που πιθανότατα 
θα έχει δυσανάλογα αποτελέσματα σε 
ορισμένα κράτη μέλη και ιδίως στις 
περιφέρειες, παρά την πλήρη συμμετοχή 
τους στις προσπάθειες για την 
εξισορρόπηση των δημοσίων 
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προϋπολογισμών· προϋπολογισμών· είναι επιπλέον της 
άποψης ότι ένα ανάλογο μέσο κυρώσεως 
μπορεί να μην γίνει κατανοητό από την 
ευρωπαϊκή δημόσια γνώμη και να 
εντείνει τη δυσπιστία της, σε μια ιστορική 
στιγμή κατά την οποία ο πληθυσμός 
πλήττεται ήδη σε σημαντικό βαθμό από 
την κρίση και από τις επιπτώσεις της 
πολιτικής λιτότητας·

Or. it

Τροπολογία 44
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. θεωρεί ότι, σε μια περίοδο 
συρρίκνωσης της δημόσιας 
χρηματοδότησης, πρέπει να 
επανεξεταστεί η αρχή της 
προσθετικότητας, ώστε να καταστεί η 
εφαρμογή της συνεπής προς το πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής οικονομικής 
διακυβέρνησης και ευελπιστεί σε μια
συζήτηση επ’ αυτού στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με την 
πολιτική συνοχής μετά το 2013·

Or. it

Τροπολογία 45
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επισημαίνει τις πρόσφατες 
παρατηρήσεις του ΔΝΤ, σύμφωνα με το 
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οποίο η λιτότητα αποδυναμώνει τις 
χώρες στις οποίες εφαρμόζεται 
μηχανιστικά: σε ένα αδύναμο παγκόσμιο 
οικονομικό περιβάλλον, η ταχεία 
εξυγίανση των δημοσιονομικών στοιχείων 
επιβαρύνει τη βραχυπρόθεσμη 
ανάκαμψη, μειώνοντας τα 
δημοσιονομικά έσοδα και ως εκ τούτου 
επιδεινώνοντας περαιτέρω το έλλειμμα· 
συμφωνεί με το ταμείο ότι πρέπει να 
δοθεί έμφαση, όχι μόνο στη 
δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και στην 
εξισορρόπηση μεταξύ εξυγίανσης και 
ανάπτυξης·

Or. it

Τροπολογία 46
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. επικροτεί την πρόταση που έγινε από 
ορισμένα κράτη μέλη να συμπεριληφθεί 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για 
το ΠΔΠ μια «ρήτρα αναθεώρησης» των 
δημοσιονομικών στοιχείων μεταξύ 2015 
και 2016, η οποία θα αυξήσει τον 
προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, ευνοώντας 
κρίσιμους τομείς όπως η απασχόληση 
των νέων και οι ΜΜΕ·

Or. it

Τροπολογία 47
Νίκος Χρυσόγελος
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια 
ελαστικότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν των δυνατοτήτων που 
εμπεριέχονται στο προληπτικό σκέλος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ) προκειμένου να εξισορροπηθούν οι 
παραγωγικές δημόσιες επενδυτικές 
ανάγκες με φορολογικά κίνητρα·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια 
ελαστικότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν των δυνατοτήτων που 
εμπεριέχονται στο προληπτικό σκέλος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ) προκειμένου να εξισορροπηθούν οι 
παραγωγικές και βιώσιμες δημόσιες 
επενδυτικές ανάγκες με φορολογικά 
κίνητρα·

Or. en

Τροπολογία 48
Dimitar Stoyanov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια 
ελαστικότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν των δυνατοτήτων που 
εμπεριέχονται στο προληπτικό σκέλος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ) προκειμένου να εξισορροπηθούν οι 
παραγωγικές δημόσιες επενδυτικές
ανάγκες με φορολογικά κίνητρα·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την 
εθνική συγχρηματοδότηση των δαπανών 
της Ένωσης στον τομέα της ανάπτυξης 
στο πλαίσιο αυστηρής εφαρμογής του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ), προβαίνοντας σε ανάλυση των 
απωλειών που επέφερε η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και της 
ικανότητας των υποεθνικών αρχών να 
υλοποιήσουν τους στόχους για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
παρέχοντας παράλληλα μεθόδους για τη 
βελτίωση της ικανότητας 
χρηματοδότησης των εν λόγω αρχών με 
στόχο την πραγματοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων·
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Τροπολογία 49
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια 
ελαστικότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν των δυνατοτήτων που 
εμπεριέχονται στο προληπτικό σκέλος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ) προκειμένου να εξισορροπηθούν οι 
παραγωγικές δημόσιες επενδυτικές 
ανάγκες με φορολογικά κίνητρα·

13. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια 
ελαστικότητας προκειμένου να 
επωφεληθούν των δυνατοτήτων που 
εμπεριέχονται στο προληπτικό σκέλος του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ) προκειμένου να εξισορροπηθούν οι 
παραγωγικές δημόσιες επενδυτικές 
ανάγκες με φορολογικά κίνητρα, για 
παράδειγμα εξαιρώντας τα συνολικά 
επίπεδα της εθνικής συγχρηματοδότησης 
των διαρθρωτικών ταμείων και των 
ευρωπαϊκών επενδύσεων από τους 
περιορισμούς που θέτει το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης· είτε, για 
παράδειγμα, με αναφορά, ως προς τους 
υπολογισμούς που αφορούν το Σύμφωνο, 
στις καθαρές και όχι στις μεικτές ανάγκες 
του κράτους, δηλαδή μετά τους φόρους 
που βαρύνουν τις πραγματικές δαπάνες 
(με ειδική αναφορά στον ΦΠΑ)· είτε 
εφαρμόζοντας διαφορετική χρονική 
προσαρμογή στα δύο ταμεία 
χρηματοδότησης των ίδιων 
προγραμμάτων (μια ευρωπαϊκή και μια 
εθνική) που να επιτρέπει πλήρη 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
κατά τα πρώτα έτη του προγράμματος, 
και ολοκληρωτική χρήση της εθνικής 
πηγής κατά τα τελευταία, 
προϋποθέτοντας ότι, έως την ημερομηνία 
αυτή, το συγκεκριμένο κράτος μέλος 
μπορεί να έχει επιτύχει συγκεκριμένα 
αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική 
περιορισμού του δείκτη χρέους προς το
ΑΕΠ·

Or. it
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Τροπολογία 50
Vasilica Viorica Dăncilă

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι οι δημόσιες δαπάνες που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία θα έπρεπε να 
αποκλείονται από τους περιορισμούς του 
ΣΣΑ δεδομένου ότι πρόκειται για δαπάνες 
αφιερωμένες στη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης·

14. θεωρεί ότι οι δημόσιες δαπάνες που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία θα έπρεπε να 
αποκλείονται από τους περιορισμούς του 
ΣΣΑ δεδομένου ότι πρόκειται για δαπάνες 
αφιερωμένες στη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης καθώς και στην 
επίτευξη των στόχων της Ένωσης όσον 
αφορά την καταπολέμηση των 
κλιματικών αλλαγών·

Or. ro

Τροπολογία 51
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι οι δημόσιες δαπάνες που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία θα έπρεπε να 
αποκλείονται από τους περιορισμούς του 
ΣΣΑ δεδομένου ότι πρόκειται για δαπάνες 
αφιερωμένες στη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης·

14. θεωρεί ότι οι δημόσιες δαπάνες που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία θα έπρεπε να 
αποκλείονται από τον ορισμό των 
διαρθρωτικών ελλειμμάτων του ΣΣΑ 
δεδομένου ότι πρόκειται για δαπάνες 
αφιερωμένες στη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης·

Or. fr
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Τροπολογία 52
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι οι δημόσιες δαπάνες που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία θα έπρεπε να 
αποκλείονται από τους περιορισμούς του 
ΣΣΑ δεδομένου ότι πρόκειται για δαπάνες 
αφιερωμένες στη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης·

14. ζητεί από την Επιτροπή οι δημόσιες 
δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων 
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία να μην εντάσσονται 
στις δημόσιες ή ισοδύναμες 
διαρθρωτικές δαπάνες, οι οποίες 
εξετάζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η τήρηση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, εφόσον 
κάτι τέτοιο συνιστά υποχρέωση που 
απορρέει άμεσα από την τήρηση της 
αρχής της προσθετικότητας, η οποία 
αποτελεί θεμελιώδη αρχή της πολιτικής 
συνοχής· ως εκ τούτου, οι δημόσιες 
δαπάνες των κρατών μελών στο πλαίσιο 
της συγχρηματοδότησης προγραμμάτων 
τα οποία συγχρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να 
αποκλείονται από τους περιορισμούς του 
ΣΣΑ δεδομένου ότι πρόκειται για δαπάνες 
αφιερωμένες στη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τους 
νέους·

Or. it

Τροπολογία 53
Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. θεωρεί ότι οι δημόσιες δαπάνες που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία θα έπρεπε να 
αποκλείονται από τους περιορισμούς του 
ΣΣΑ δεδομένου ότι πρόκειται για δαπάνες 
αφιερωμένες στη στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και 
της απασχόλησης·

14. ζητεί οι δημόσιες δαπάνες που 
σχετίζονται με την εφαρμογή των 
προγραμμάτων τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία να 
αποκλείονται πλήρως από τους 
περιορισμούς του ΣΣΑ δεδομένου ότι 
πρόκειται για δαπάνες αφιερωμένες στη 
στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης·

Or. it

Τροπολογία 54
Νίκος Χρυσόγελος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη στο πλαίσιο των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τη 
μελλοντική Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση, όλα τα περιθώρια ελαστικότητας 
εντός του πλαισίου μακροοικονομικής 
διακυβέρνησης προκειμένου να υπάρξουν 
παραγωγικές επενδύσεις, επανεξετάζοντας 
ιδιαίτερα τη σχέση μεταξύ του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
παραγωγικών δημοσίων επενδύσεων και 
αποκλείοντας τις δημόσιες επενδύσεις που 
αφορούν την εφαρμογή των 
προγραμμάτων τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία στο πλαίσιο 
πολιτικών που θα ευνοούν την ανάπτυξη 
από τους κανόνες δημοσιονομικής 
εποπτείας εντός του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

16. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν υπόψη στο πλαίσιο των 
τρεχουσών διαπραγματεύσεων για τη 
μελλοντική Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση, όλα τα περιθώρια ελαστικότητας 
εντός του πλαισίου μακροοικονομικής 
διακυβέρνησης προκειμένου να υπάρξουν 
παραγωγικές και βιώσιμες επενδύσεις, 
επανεξετάζοντας ιδιαίτερα τη σχέση 
μεταξύ του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και των παραγωγικών και 
βιώσιμων δημοσίων επενδύσεων και 
αποκλείοντας τις δημόσιες επενδύσεις που 
αφορούν την εφαρμογή των 
προγραμμάτων τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
και επενδυτικά ταμεία στο πλαίσιο 
πολιτικών που θα ευνοούν την ανάπτυξη 
από τους κανόνες δημοσιονομικής 
εποπτείας εντός του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης·
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