
Committee / Commission

REGI
Meeting of  /  Réunion du

06/09/2010

BUDGETARY AMENDMENTS / 
AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES

Rapporteur:  László SURJÁN

EL EL





Σχέδιο τροπολογίας 6650 === REGI/6650 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Άρθρο 13 03 18 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Αποθεματικό

Σύνολο 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6651 === REGI/6651 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Άρθρο 13 03 19 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6652 === REGI/6652 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Άρθρο 13 04 01 — Ταμείο Συνοχής — Ολοκλήρωση προηγούμενων σχεδίων (προ του 2007)
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 01 p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000
Αποθεματικό

Σύνολο p.m. 2 500 000 
000 p.m. 1 500 000 

000 p.m. 1 225 000 
000 275 000 000 p.m. 1 500 000 

000
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6653 === REGI/6653 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Θέση 13 01 04 02 — Προενταξιακό μέσο (ΠΜ) — Συνιστώσα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη —
Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Αποθεματικό

Σύνολο 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).
Τα στοιχεία για την απορρόφηση του προϋπολογισμού το 2009 καταδεικνύουν την ανάγκη να διατηρηθούν 
οι δαπάνες διοικητικής διαχείρισης. Για το 2010, το 86% έχει ήδη αναληφθεί ενώ η εκτέλεση αναμένεται να 
ανέλθει στο 100%.
Οι προτεινόμενες περικοπές υπονομεύουν την ικανότητα των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των κεντρικών 
υπηρεσιών να εγκρίνουν την εφαρμογή δράσεων και να ασκήσουν εκ των προτέρων έλεγχο και 
παρακολούθηση. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξουν επίσης προβλήματα ως προς την απορρόφηση, τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη νομιμότητα και κανονικότητα των οικονομικών συναλλαγών και 
των νομικών υποχρεώσεων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6654 === REGI/6654 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Άρθρο 13 05 02 — Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) — Συνιστώσα που αφορά την 
περιφερειακή ανάπτυξη
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 05 02 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 324 300 000 30 000 000 390 900 000 90 000 000 374 900 000 90 000 000 16 000 000 390 900 000 90 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Οι περικοπές στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων είναι 
αντίκεινται απόλυτα στο πολυετές ενδεικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι υποψήφιες χώρες έχουν επενδύσει 
στη διαμόρφωση πολυετών προγραμμάτων, θεσμικής ικανότητας και αντίστοιχης δέσμης έργων εκτιμώντας 
ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα τηρούνταν. Οι προτεινόμενες περικοπές καθιστούν αδύνατη την ορθή 
προετοιμασία των χωρών για πολυετή κατάρτιση προϋπολογισμού και προγραμματισμό που αποτελεί τη 
βάση των Διαρθρωτικών Ταμείων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=
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Σχέδιο τροπολογίας 6655 === REGI/6655 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Άρθρο 13 03 04 — Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Στόχος 
αριθ. 2 (2000 έως 2006)
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 04 p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000
Αποθεματικό

Σύνολο p.m. 103 800 000 p.m. 437 600 000 p.m. 272 600 000 165 000 000 p.m. 437 600 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6656 === REGI/6656 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 25
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 25 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο -Πρόγραμμα για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΕΑΠ
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η έρευνα για νέες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) μπορεί να προσφέρει σοβαρά πλεονεκτήματα για το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο τομέας της ενέργειας στις ΕΑΠ χαρακτηρίζεται από την πλήρη απομόνωση των ενεργειακών 
συστημάτων (που επιδεινώνεται στις νησιωτικές περιοχές), το μικρό μέγεθος των συστημάτων αυτών 
όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα, και την ισχυρή εξάρτησή τους από ενέργεια από ορυκτές 
πρώτες ύλες. Η μοναδική αυτή κατάσταση καθιστά εμφανή την ιδιαίτερα επισφαλή θέση των περιοχών 
αυτών σε σχέση με τις ηπειρωτικές, και δικαιολογεί πρότυπη και ειδική κοινοτική παρέμβαση.
Εξ άλλου, η κλιματική μεταβολή θα έχει αδιαμφισβήτητα ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους 
παραγωγής ενέργειας με τις καθιερωμένες μεθόδους, από ορυκτές πρώτες ύλες, αυξάνοντας την 
αβεβαιότητα όσον αφορά τις συνθήκες παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, όσο κι αν η ελευθέρωση των 
αγορών ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου είναι επωφελής για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς στον 
τομέα, οι ΕΑΠ δεν θα επωφεληθούν, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων των αγορών τους. 
Οι ΕΑΠ προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τους 
σημαντικούς φυσικούς πόρους που διαθέτουν (άνεμος, παλίρροια, ήλιος, ηφαίστεια, …) και 
προσφέρονται για την παραγωγή καθαρής ενέργειας με μείωση της κατανάλωσης ορυκτών πρώτων 
υλών και της εξάρτησης από αυτές. Δεδομένης της στρατηγικής σημασίας και του τεράστιου κόστους 
των έργων στην κλίμακα που απαιτείται για τις ΕΑΠ, η ανάπτυξη των δυνατοτήτων αυτών δεν απαιτεί 
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μόνο διαρκή κοινοτική οικονομική στήριξη αλλά και την εφαρμογή δοκιμαστικού σχεδίου αριστείας που 
θα ανοίξει το δρόμο για τέτοια ανάπτυξη και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η έρευνα για νέες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) μπορεί να προσφέρει σοβαρά πλεονεκτήματα για το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6657 === REGI/6657 ===

Κατάθεση: Hoarau Elie, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 26
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο -Πρόγραμμα για την ανάπτυξη φυτεμένων φίλτρων καλαμιάς σε νησιωτικά εδάφη 
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Τα ζητήματα καθαρισμού των οικιακών λυμάτων, ήδη προβληματικά στις ηπειρωτικές αγροτικές 
περιοχές, φτάνουν σε ανυπέρβλητα επίπεδα πολυπλοκότητας στα μη αστικοποιημένα εδάφη των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών.
Οι περιοχές αυτές μέχρι σήμερα διαθέτουν μόνο ανεπαρκείς λύσεις για τον καθαρισμό σε δήμους 
μεγέθους μικρότερου του ισοδυνάμου 2000 κατοίκων (EH1). Οι μίνι-σταθμοί καθαρισμού (step) 
ενεργοποιημένης ιλύος μπορούν θεωρητικά να παράγουν υπερχείλισμα υψηλής ποιότητας, αλλά με 
κόστος μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί χρήση και ανανέωση ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού 
αφενός και τακτική διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων ιλύος αφετέρου.
Από την άλλη, οι βόθροι γενικών λυμάτων από μόνοι τους, με απόδοση επί της οργανικής ύλης που στην 
καλύτερη περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 50%, δεν μπορούν να παράγουν απορρίψεις επαρκώς 
καλής ποιότητας εάν δεν συνοδευθούν από συμπληρωματική επεξεργασία αερόβιου τύπου. Επί πλέον, 
πρέπει επίσης περιστασιακά να αφαιρείται και ιλύς (καλούμενη περίσσεια λάσπη, matières de vidange
[MV]) δεδομένου ότι καταλαμβάνει το 50% του ωφέλιμου όγκου. Η περίσσεια λάσπη πρέπει να οδηγηθεί 
σε σταθμούς μεγαλύτερων διαστάσεων για να υποστεί επεξεργασία ώστε να περιοριστεί η ενόχληση που 
προκαλεί, αλλά με κόστος μια αυξημένη "φυσιολογική παραγωγή ιλύος" στον σταθμό που την 
παραλαμβάνει.
Πρέπει να αναπτυχθεί στις εξόχως απόκεντρες και νησιωτικές περιοχές ένα όλο και μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τα φυτεμένα φίλτρα καλαμιάς (FPR) που προσφέρουν την καλύτερη σχέση 
απόδοσης/κόστους λειτουργίας.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα ζητήματα καθαρισμού των οικιακών λυμάτων, ήδη προβληματικά στις ηπειρωτικές αγροτικές περιοχές, 
φτάνουν σε ανυπέρβλητα επίπεδα πολυπλοκότητας στα μη αστικοποιημένα εδάφη των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6658 === REGI/6658 ===

Κατάθεση: Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, 
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Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 27
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 27 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια - Προώθηση της συνεργασίας στην περιφέρεια του Δούναβη
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2009 ζήτησε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει ενωσιακή στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη πριν από το τέλος του 2010. Η 
στρατηγική αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή κατά την Ουγγρική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 
αρχές του 2011. Θα συνοδεύεται από σχέδιο δράσης το οποίο θα αναπτύσσεται και θα 
αναπροσαρμόζεται διαρκώς, με βάση πρόταση των κρατών μελών. Η προπαρασκευαστική αυτή 
ενέργεια είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της ικανότητας που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ορθή διακυβέρνηση για την εφαρμογή της ενωσιακής στρατηγικής για την περιφέρεια του Δούναβη.
Η ενωσιακή στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη θα πρέπει να υλοποιηθεί με την αξιοποίηση 
όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τα 
διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από ιδιωτικά κεφάλαια. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε 
καλύτερους, αποτελεσματικότερους και αποδοτικότερους τρόπους συντονισμού των διαφόρων 
χρηματοδοτικών μέσων. 
Η πίστωση προορίζεται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων σε σχέση με την περιφέρεια του 
Δούναβη.
- ενίσχυση της ταυτότητας του Δούναβη με μέτρα κατάρτισης και βελτίωσης της διακυβέρνησης,
- βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας,
- εμπλοκή των γειτονικών κρατών, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει η 
περιφέρεια του Δούναβη σε πολιτικές όπως: εσωτερική ναυσιπλοΐα, μεταφορές, συνδεσιμότητα, 
περιβάλλον, ενέργεια, για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων/ανησυχιών των παραδουνάβιων 
κρατών.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η προπαρασκευαστική αυτή ενέργεια είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της ικανότητας που απαιτείται 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διακυβέρνηση για την εφαρμογή της ενωσιακής στρατηγικής για την 
περιφέρεια του Δούναβη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6659 === REGI/6659 ===

Κατάθεση: Boştinaru Victor, Ţicău Silvia-Adriana, Ivan Cătălin Sorin, Herczog Edit, Kalfin Ivailo, 
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
Προστίθεται: 13 03 28

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 28 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό
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Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Pilot Project - Fostering cooperation in the Danube Region 
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
The European Council of 19 June 2009 has formally asked the European Commission to present an EU 
Strategy for the Danube Region before the end of 2010. This Strategy will be launched under the 
Hungarian Presidency of the European Union, at the beginning of 2011. The strategy will be 
accompanied by an Action Plan, which will be permanently developed and actualised taking into account 
the proposal from the Member States. This pilot project / preparatory action is necessary in order to 
develop the necessary capacity building to ensure the right governance for the implementation of the EU 
Strategy for the Danube region.
The EU Strategy for the Danube Region should be implemented by making use of all available funding 
resources, from the European Union, its member states and from International Financial Institutions 
(IFI), as well as private capital. The focus should be on improved, more efficient and effective ways to 
coordinate the different funding instruments. 
The funding is intended to finance activities in connection with Danube region:
- strengthening the Danube identity through training and improving governance,
- improving the social and economic competitiveness of the region,
- Including adjacent countries to exploit the full dynamic potential of Danube region in policies such us: 
inland navigation, transport, connectivity, environment, energy, would help to address common 
issues/concerns for the countries along Danube river.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο αναγκαίο για την ανάπτυξη της ικανότητας που απαιτείται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ορθή διακυβέρνηση για την εφαρμογή της ενωσιακής στρατηγικής για την περιφέρεια του 
Δούναβη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6660 === REGI/6660 ===

Κατάθεση: Deutsch Tamás, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 29
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 29 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Pilot Project - A Pan-European Competence and Excellence Platform for the regions of Europe -
including macroregions (Danube and Baltic) - on EU Structural and Cohesion Fund developments 
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
The overall vision of the project:
1) Develop a common platform giving access to the regional competences.
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2) Elaborate competence maps giving an overview of each region’s (including macroregions’) EU 
Structural and Cohesion Fund projects.
3) Support the improvement and development of new solutions for handling competences and project 
information, and building networks.
The benefit of achieving these three key aspects:
 New collaborations can more easily be established between the regions since the competences will be 
more visible and accessible.
 Strategic decision making in EU policy, regional policy, business and non-governmental organisations 
can be improved since better information will be obtained on competences and project results.
 Commercialisation of project results can be supported through an improved access for industry.
 Positioning can be made more efficient since it will be based on visible competences.
 Strengthening transparency of EU regional policy and its funding
Keywords: 
EU regional policy, EU Structural and Cohesion Funds, Baltic and Danube Strategy, 2011 Hungarian 
presidency of the EU, regional and economic development, transparency
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Πρόκειται για την ανάπτυξη μιας κοινής πλατφόρμας που θα παρέχει πρόσβαση στις περιφερειακές 
ικανότητες με στόχο την ένταση της περιφερειακής συνεργασίας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6661 === REGI/6661 ===

Κατάθεση: van Nistelrooij Lambert, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 30
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 30 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο –Ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής συνεργασίας μέσω της προώθησης της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ανά τον κόσμο
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη συνέχιση και τη βελτίωση του δοκιμαστικού σχεδίου «Ενίσχυση της 
περιφερειακής και τοπικής συνεργασίας μέσω της προώθησης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ανά 
τον κόσμο» που δρομολογήθηκε το 2009.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το αρχικό δοκιμαστικό σχέδιο στέφθηκε με σημαντική επιτυχία και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η επιτροπή 
επιθυμεί τη συνέχισή του με παράλληλη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του, ιδιαίτερα στον τομέα της 
ανάπτυξης περιφερειακής διακυβέρνησης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6662 === REGI/6662 ===

Κατάθεση: Mănescu Ramona Nicole, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------
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Προστίθεται: 13 03 31
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 31 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Σχέδιο κατάρτισης και κινητικότητας για τοπικούς και περιφερειακούς 
παράγοντες που συμμετέχουν στην εκτέλεση προγραμμάτων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Προκειμένου να βοηθηθούν και να υποστηριχτούν οι τοπικοί παράγοντες στην ΕΕ που συμμετέχουν στην 
εκτέλεση προγραμμάτων των διαθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής -ιδιαίτερα στα νέα κράτη 
μέλη- το ΕΚ θα πρέπει να προτείνει ένα πρόγραμμα κατάρτισης και κινητικότητας που να τους επιτρέπει 
να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά την εκτέλεση προγραμμάτων και να ανταλλάσσουν 
βέλτιστες πρακτικές και ιδέες σχετικά με τα προβλήματα που συναντούν τακτικά. Με τον τρόπο αυτό θα 
βελτιωθεί η συνολική διαχείριση και θα αναπτυχθεί θεσμική ικανότητα για τη διαχείριση των 
προγραμμάτων και των εδαφικών πολιτικών.
Η έλλειψη αποτελεσματικής επιτόπου κατάρτισης των αρμόδιων τοπικών αρχών και του υπεύθυνου 
τοπικού προσωπικού για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ αποτελεί βασική πηγή διαδικαστικών 
σφαλμάτων, ανεπαρκούς ελέγχου και χαμηλών ποσοστών απορρόφησης. Η κατάρτιση δικτύου 
εκπαιδευτών σε τοπικό επίπεδο θα αυξήσει την οικονομική αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 
της πολιτικής.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η έλλειψη αποτελεσματικής επιτόπου κατάρτισης των αρμόδιων τοπικών αρχών και του υπεύθυνου τοπικού 
προσωπικού για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ αποτελεί βασική πηγή διαδικαστικών σφαλμάτων, 
ανεπαρκούς ελέγχου και χαμηλών ποσοστών απορρόφησης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6663 === REGI/6663 ===

Κατάθεση: Deutsch Tamás, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 32
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 32 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο –Μηχανισμός περιφερειακής συνεργασίας των νέων στην Κεντρική και τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το σχέδιο έχει ως γενικό στόχο:
1) την ενίσχυση της διαδικασίας περιφερειακής ενσωμάτωσης στις υποψήφιες και τις ενδεχόμενες 
υποψήφιες για ένταξη χώρες, με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και την προώθηση της συμμετοχής 
των νέων·
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2) δημιουργία μόνιμων περιφερειακών θεσμών στην τοπική αυτοδιοίκηση, για τη συνεργασία και για 
ανταλλαγές μεταξύ των νέων πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια και τις χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης καθώς και στα κράτη μέλη της ΕΕ στην Κεντρική Ευρώπη·
3) υλοποίηση κοινών σχεδίων στους τομείς των επιστημών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των 
γλωσσών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών δικτύων στις 
εμπλεκόμενες περιφέρειες·
4) θεσμοθέτηση διασυνοριακών πρωτοβουλιών στην περιοχή, με τη συμμετοχή νέων πολιτών
Το όφελος από την επίτευξη των τριών αυτών πτυχών θα είναι:
 Βαθειά αμοιβαία κατανόηση των κοινωνιών που επηρεάζονται από τη διεύρυνση της ΕΕ και τη 
διαδικασία ολοκλήρωσης· 
 Προετοιμασία στρατηγικών συμπράξεων στους τομείς των κοινών πολιτικών της ΕΕ που θα 
υλοποιηθούν στο πλαίσιο συνεργασίας στο μέλλον·
 Κατάρτιση συγκεκριμένου θεματολογίου για τη δημόσια συμμετοχή της ευρωπαϊκής νεολαίας στη 
διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ.
Βασικές έννοιες: 
Περιφερειακή πολιτική ΕΕ, πολιτική για τη νεολαία, δημόσια συμμετοχή, διεύρυνση της ΕΕ,
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη, ενότητα στην πολυμορφία.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Είναι αναγκαία η ενίσχυση της διαδικασίας περιφερειακής ενσωμάτωσης στις υποψήφιες και τις 
ενδεχόμενες υποψήφιες για ένταξη χώρες, με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων και την προώθηση της 
συμμετοχής των νέων·

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6664 === REGI/6664 ===

Κατάθεση: Hübner Danuta Maria, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 33
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 33 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Pilot Project - Enhancing the use of standards by SMEs for competitiveness and innovation 
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
The objective of the project is facilitating the use of technical standards by small and medium sized 
enterprises (SMEs) as a means to enhance their competitiveness and innovation.
SME organizations, such as trade associations and chambers of commerce, shall undertake initiatives 
like: 
 SME awareness raising events on sector specific and horizontal standards;
 Training of experts in standards compliance;
 Training of experts in standardisation (i.e. experts for the participation in standards drafting processes); 
 Development of standards’ implementation manuals for SMEs.
The project’s geographical scope covers all the territory of the European Union For the Pilot project, the 
eligible area should be restricted to three countries that ensure a representative sample of the EU, hence 
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combining East and West Europe, as well as small and large member states. 
It is proposed that the European Commission chooses one or more regions from France, Poland and 
Denmark.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στόχος του σχεδίου είναι η διευκόλυνση της χρήσης τεχνικών προτύπων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) ως μέσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας τους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6665 === REGI/6665 ===

Κατάθεση: Surján László, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 34
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 34 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Pilot Project - Towards a common regional identity and reconciliation of nations in the Danube macro-
region 
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Training programs, seminars for youth shall be organized with the aim of emphasizing the common 
regional identity of the nations living in the Danube macro-region that programs via civic education and 
opportunities of cultural exchange will contribute to a progressive, sustainable European future oriented 
dimension of coexistence. The pilot project thus shall promote social and economic stability in the regions 
concerned, including notably actions to promote cohesion between communities and highlight the added 
value of transnational cooperation. 
The eligible area shall be the Danube macro-region and the surrounding countries in line with the 
European neighbourhood policy. The programs eligible for funds shall involve participants from at least 
3 Member States from the region.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το δοκιμαστικό σχέδιο προωθεί την κοινωνική και οικονομική σταθερότητα στις σχετικές περιφέρειες, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως ενεργειών για την προώθηση της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων και 
υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας μεταξύ των εθνών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6666 === REGI/6666 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Θέση 04 01 04 13 — Σκέλος ανθρώπινοι πόροι — Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 01 04 13 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000
Αποθεματικό

Σύνολο 975 000 975 000 1 398 000 1 398 000 898 000 898 000 500 000 500 000 1 398 000 1 398 000
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Το σχέδιο εργασίας για τους προσεχείς 12 μήνες προβλέπει 
αύξηση κατά 50% στην ανάθεση συμβάσεων σε σύγκριση με το συνολικό ύψος των συμβάσεων που 
ανατέθηκαν την τελευταία διετία. Οποιαδήποτε περικοπή θα είχε επίπτωση στη διαθεσιμότητα προσωπικού 
και να επηρέαζε άμεσα την ποιότητα του έργου και την ικανότητα της Επιτροπής να επιτελεί το έργο της. 
Για το 2010 έχει ήδη απορροφηθεί το 85%.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6667 === REGI/6667 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Άρθρο 04 06 01 — Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) — Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 06 01 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 87 500 000 29 835 000 102 400 000 63 000 000 92 400 000 40 000 000 10 000 000 23 000 000 102 400 000 63 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Οι περικοπές στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων είναι 
απόλυτα αντίθετες στο πολυετές ενδεικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι υποψήφιες χώρες έχουν επενδύσει 
στη διαμόρφωση πολυετών προγραμμάτων, θεσμικής ικανότητας και αντίστοιχης δέσμης έργων εκτιμώντας 
ότι οι δεσμεύσεις αυτές θα τηρούνταν. Οι προτεινόμενες περικοπές καθιστούν αδύνατη την ορθή 
προετοιμασία των χωρών για πολυετή κατάρτιση προϋπολογισμού και προγραμματισμό που αποτελεί τη 
βάση των Διαρθρωτικών Ταμείων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6668 === REGI/6668 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Θέση 22 01 04 01 — Προενταξιακή βοήθεια — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

22 01 04 01 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000
Αποθεματικό

Σύνολο 38 050 000 38 050 000 40 800 000 40 800 000 38 050 000 38 050 000 2 750 000 2 750 000 40 800 000 40 800 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ). Οι περικοπές υπονομεύουν σοβαρά την ικανότητα των 
αντιπροσωπειών της ΕΕ και των κεντρικών υπηρεσιών να εγκρίνουν την εφαρμογή δράσεων και να 
επιτελέσουν τα καθήκοντα παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου. Οποιαδήποτε περικοπή θα είχε 
επίπτωση στη διαθεσιμότητα προσωπικού και να επηρέαζε άμεσα την ποιότητα του έργου και την ικανότητα 
της Επιτροπής να επιτελεί το έργο της. Το 2009 η απορρόφηση ήταν 98%. Για το 2010 αναμένεται ποσοστό 
εκτέλεσης 100%. Έχει ήδη απορροφηθεί το 87%.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6669 === REGI/6669 ===
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Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Θέση 13 05 03 02 — Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) — Συμβολή του τομέα 4
Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 05 03 02 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000
Αποθεματικό

Σύνολο 35 308 079 4 100 000 36 014 241 10 250 000 36 014 241 6 250 000 4 000 000 36 014 241 10 250 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6670 === REGI/6670 ===

Κατάθεση: Olbrycht Jan, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 35
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 35 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – RURBAN – Εταιρική σχέση για βιώσιμη αστική-αγροτική ανάπτυξη
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας προστίθεται μια τρίτη, εδαφική διάσταση στο στόχο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Ο στόχος της ΕΕ για γεφύρωση των 
διαφορών στην ανάπτυξη των διαφόρων περιφερειών μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων με τη 
διασφάλιση μιας ισόρροπης αστικής-αγροτικής ανάπτυξης.
Ειδικότερα, η προπαρασκευαστική ενέργεια θα πρέπει να αποσκοπεί:
- στον προσδιορισμό των κοινών προκλήσεων και δυνατοτήτων στις αστικές περιοχές και την ύπαιθρο,
- στην επανεξέταση των αστικών-αγροτικών εταιρικών σχέσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, και τον 
εντοπισμό των τομέων συνεργασίας και των εμπλεκόμενων τοπικών/περιφερειακών παραγόντων 
(δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, ΜΚΟ, κ.λπ.),
- στον εντοπισμό παραδειγμάτων καινοτόμου ορθής πρακτικής στον τομέα της αστικής-αγροτικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο των υπαρχουσών εταιρικών σχέσεων,
- στη δημιουργία μοντέλου αστικής-αγροτικής συνεργασίας και την κατάρτιση οδηγού για τη συνεργασία 
αυτή, που θα χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη συνοχή, κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, μετά το 2013. 
Η προπαρασκευαστική ενέργεια υλοποιηθεί κατά το διάστημα 2011-2012.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Σκοπός της προπαρασκευαστικής αυτής ενέργειας είναι η ανάπτυξη μοντέλου εταιρικής σχέσης για τις 
πόλεις και την ύπαιθρο που τις περιβάλλει, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 
παραγόντων στην ανάπτυξη και την υλοποίηση κοινών αστικών-αγροτικών πρωτοβουλιών στη βάση κοινής 
προσέγγισης. Το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στην προσεχή περίοδο 
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προγραμματισμού για προγράμματα αστικής-αγροτικής ανάπτυξης συγχρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6671 === REGI/6671 ===

Κατάθεση: Durant Isabelle, Alfonsi François, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
-------------------------------

Άρθρο 13 03 19 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 19 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 069 579 
848 520 400 000 1 111 613 

323 790 300 000 1 111 613 
323 732 300 000 58 000 000 1 111 613 

323 790 300 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα προγράμματα .......... ανταλλαγής εμπειριών στο κατάλληλο 
εδαφικό επίπεδο.
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για την υποστήριξη και την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικού 
τουρισμού με τη συγχρηματοδότηση διασυνοριακών δικτύων όπως το Euro-Velo και το Iron Curtain 
Trail.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στις περιφέρειες που συνορεύουν μεταξύ τους (στα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ), η υποστήριξη 
περιφερειακών και τοπικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ή επιχειρήσεων του τομέα των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας που επενδύουν σε προγράμματα στη γειτονική περιφέρεια θα συμβάλει στην υπέρβαση των 
εθνικών συνόρων και συνακόλουθα στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Τέτοιου είδους δραστηριότητες 
πρέπει να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6672 === REGI/6672 ===

Κατάθεση: Alfonsi François, Durant Isabelle, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
-------------------------------

Θέση 13 05 03 01 — Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) — Συμβολή του υποτομέα 1β 
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 05 03 01 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 50 603 690 6 100 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000 51 615 763 13 000 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να παράσχει τη συνεισφορά .......... είναι αναγκαία για την υλοποίησή τους στα 
κράτη μέλη.
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Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για την υποστήριξη και την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικού 
τουρισμού με τη συγχρηματοδότηση διασυνοριακών δικτύων όπως το Euro-Velo και το Iron Curtain 
Trail.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στις περιφέρειες που συνορεύουν μεταξύ τους (στα γειτονικά κράτη μέλη της ΕΕ), η υποστήριξη 
περιφερειακών και τοπικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ή επιχειρήσεων του τομέα των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας που επενδύουν σε προγράμματα στη γειτονική περιφέρεια θα συμβάλει στην υπέρβαση των 
εθνικών συνόρων και συνακόλουθα στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Τέτοιου είδους δραστηριότητες 
πρέπει να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6673 === REGI/6673 ===

Κατάθεση: Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
-------------------------------

Θέση 04 01 04 01 — Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και μη επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια —
Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 01 04 01 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000 16 500 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων που αρχίζει με τις λέξεις:
– των δαπανών στήριξης (έξοδα παραστάσεως, κατάρτιση, συνεδριάσεις, μεταφράσεις),
– ..........
και τελειώνει με τις λέξεις:
– των δαπανών για εξωτερικό προσωπικό στα κεντρικά γραφεία .......... εμπειρογνώμονες ή επικουρικοί 

υπάλληλοι) έως 5 000 000 ευρώ.
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για την υποστήριξη διοικητικής κατάρτισης και συνεργασίας με 
τους ΜΚΟ και τους κοινωνικούς εταίρους.

-------------------------------
Θέση 13 01 04 01 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Δαπάνες για τη διοικητική 
διαχείριση
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 01 04 01 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000
Αποθεματικό

Σύνολο 11 135 000 11 135 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000 11 600 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων που αρχίζει με τις λέξεις:
– των δαπανών στήριξης (έξοδα παράστασης, κατάρτιση, συνεδριάσεις, αποστολές, μεταφράσεις),
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– ..........
και τελειώνει με τις λέξεις:
– των δαπανών για εξωτερικούς συνεργάτες στα κεντρικά .......... εμπειρογνώμονες ή προσωρινό 

προσωπικό) μέχρι 3 060 000 ευρώ.
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για την υποστήριξη διοικητικής κατάρτισης και συνεργασίας με 
τους ΜΚΟ και τους κοινωνικούς εταίρους.

-------------------------------
Θέση 13 01 04 02 — Προενταξιακό μέσο (ΠΜ) — Συνιστώσα που αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη —
Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 01 04 02 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900
Αποθεματικό

Σύνολο 2 525 000 2 525 000 4 506 900 4 506 900 3 006 900 3 006 900 1 500 000 1 500 000 4 506 900 4 506 900

Παρατηρήσεις:
Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων που αρχίζει με τις λέξεις:
– δαπάνες που συνδέονται με την προετοιμασία, την εκτίμηση, .......... Επιτροπής ή των αντιπροσωπειών 

της στις δικαιούχους χώρες,
– ..........
και τελειώνει με τις λέξεις:
– βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και της ανταλλαγής .......... πρακτικές που ακολουθούνται στο 

συγκεκριμένο τομέα.
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για την υποστήριξη διοικητικής κατάρτισης και συνεργασίας με 
τους ΜΚΟ και τους κοινωνικούς εταίρους.

-------------------------------
Θέση 13 01 04 03 — Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) — Δαπάνες διοικητικής διαχείρισης
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 01 04 03 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000
Αποθεματικό

Σύνολο 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000 4 950 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων που αρχίζει με τις λέξεις:
– των δαπανών στήριξης (έξοδα παράστασης, κατάρτιση, συνεδριάσεις, αποστολές, μεταφράσεις),
– ..........
και τελειώνει με τις λέξεις:
– των δαπανών για εξωτερικούς συνεργάτες στα κεντρικά .......... εμπειρογνώμονες ή προσωρινό 

προσωπικό) μέχρι 1 340 000 ευρώ.
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για την υποστήριξη διοικητικής κατάρτισης και συνεργασίας με 
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τους ΜΚΟ και τους κοινωνικούς εταίρους.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η αρχή της εταιρικής σχέσης παραμένει καθοριστική για την περιφερειακή πολιτική και για τούτο θα πρέπει 
να προβλεφτεί ειδική στήριξη για διοικητική κατάρτιση και συνεργασία με τους ΜΚΟ και τους κοινωνικούς 
εταίρους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6674 === REGI/6674 ===

Κατάθεση: Alfonsi François, Schroedter Elisabeth, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 25
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 25 500 000 500 000 500 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – κώδικας ορθής πρακτικής για τις εταιρικές σχέσεις
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι η ανάληψη ενεργειών όπως προτείνεται από την ΕΚΟΕ, με 
ιδιαίτερη έμφαση στον κώδικα συμπεριφοράς / οδηγό και στο Δίκτυο περιφερειών αριστείας στην 
εταιρική σχέση. 
Η Επιτροπή, από κοινού με τους εκπροσώπους των κατηγοριών εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 11 
του κανονισμού 1083/2006 θα καταρτίσει Κώδικα Ορθής Πρακτικής για την εφαρμογή της αρχής της 
εταιρικής σχέσης. 
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο την προώθηση της δημιουργίας δικτύου περιφερειών 
αριστείας στην εταιρική σχέση, με περιφέρειες που είναι πρόθυμες να μοιραστούν την πείρα τους και να 
διαδώσουν ορθές πρακτικές.
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πείρα που αποκτάται από τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους, καθώς και τους άλλους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, τους 
περιβαλλοντικούς εταίρους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, και άλλους οργανισμούς που προωθούν την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 49 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Μολονότι έχουν αναληφθεί πολλές ενέργειες για την ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης, ένας 
Κώδικας Ορθής Πρακτικής για την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης και ένα Δίκτυο περιφερειών 
αριστείας στην εταιρική σχέση θα αποτελούσαν χρήσιμο συμπλήρωμα των έως τώρα ενεργειών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6675 === REGI/6675 ===

Κατάθεση: Alfonsi François, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------
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Προστίθεται: 13 03 36
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 36 500 000 500 000 500 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Γνώση της στρατηγικής για τις μακροπεριφέρειες
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η στρατηγική των μακροπεριφερειών που εγκαινιάστηκε στη Βαλτική καθορίζει ένα καινοτόμο πλαίσιο 
για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης με επίκεντρο τις «ζωντανές υδάτινες λεκάνες» της 
Ευρώπης. Εμφανίζονται επίσης άλλα προγράμματα: Δούναβης, Άλπεις, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικό 
Τόξο… 
Πρέπει να κάνουμε πιο γνωστή την εμπειρία της "Βαλτικής Θάλασσας", ώστε κι άλλα προγράμματα να 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα διδάγματά της και να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές πολιτικές του 
τομέα της συνοχής.
Προτεινόμενη ενέργεια: 
1 Διοργάνωση εκδήλωσης στη Βαλτική για να ενημερωθούν όλες οι ενδιαφερόμενες περιφέρειες της 
Ευρώπης για το σχέδιο «Βαλτική» και για τις βασικές αρχές αυτού του μακροπεριφερειακού σχεδιασμού. 
200 000 €
2 Διοργάνωση σεμιναρίου στις Βρυξέλλες για τις εθνικές και περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν σε 
μακροπεριφερειακούς σχεδιασμούς, ώστε να θεμελιωθούν καλά τα σχετικά προγράμματα. 150 000 €
3 Εκπόνηση και διανομή ενός κεντρικού εγγράφου για τις μακροπεριφέρειες. 150 000 €
ΣΥΝΟΛΟ δοκιμαστικού σχεδίου: 500 000 €
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Πρέπει να κάνουμε πιο γνωστή την εμπειρία της "Βαλτικής Θάλασσας", ώστε κι άλλα προγράμματα να 
μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα διδάγματά της και να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές πολιτικές του τομέα 
της συνοχής.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6676 === REGI/6676 ===

Κατάθεση: Cozzolino Andrea, Balzani Francesca, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 18 01
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 18 01 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 5 000 000 3 000 000 5 000 000 3 000 000

Ονομασία:
Άρθρο 13 03 18 01 — Δοκιμαστικό σχέδιο –Βιώσιμη ανανέωση κτιρίων
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο έχει ως στόχο την κατεδάφιση και την ανοικοδόμηση παλαιών κατοικιών 
που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, στις ευρωπαϊκές πόλεις, και την καθιέρωση καινοτόμων και 
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προηγμένων κριτηρίων για τη δομική ασφάλεια, την ποιότητα κατασκευής, τη βιωσιμότητα και την 
ενεργειακή απόδοση. Από το σχέδιο αυτό θα χρηματοδοτηθούν:
- η επιλογή τουλάχιστον τόπων δοκιμής σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές της Ευρώπης με 
μεγάλες ανάγκες σε παρεμβάσεις ανανέωσης κτιρίων· 
- ο καθορισμός των προηγμένων απαιτήσεων ασφαλείας για κάθε συγκεκριμένο πλαίσιο (π.χ. 
αντισεισμικά μέτρα) και των απαιτήσεων ποιότητας για τη σχεδίαση και την κατασκευή των κατοικιών, 
συμπεριλαμβανομένων της σχεδίασης ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων, της επιλογής των υλικών, 
των τεχνικών λύσεων, κ.λπ.·
- ο καθορισμός στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακού μίγματος με υψηλότερη συμμετοχή 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις νέες κατοικίες·
- η επιλογή των πλέον αποτελεσματικών χρηματοδοτικών μέσων για την προώθηση της ανανέωσης 
υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και της καινοτομίας στον κλάδο της οικοδομής (ανακυκλούμενα 
κεφάλαια, κρατική/περιφερειακη βοήθεια, εταιρικές σχέσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, κ.ο.κ.)·
- ο καθορισμός δέσμης μέτρων για την προσφορά εναλλακτικής προσωρινής στέγασης στους κατοίκους 
των πειραματικών περιοχών και την εμπλοκή των κατοίκων αυτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στη 
διαδικασία ανάπλασης·
- η εκκίνηση προγραμμάτων ανάπλασης στις πειραματικές περιοχές, σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια 
αστικής ανάπτυξης.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η κατεδάφιση και ανακατασκευή υποβαθμισμένων κτιρίων στις αστικές περιοχές, με πιο εξελιγμένα 
κριτήρια, προσφέρει τη δυνατότητα για την επανασχεδίαση αστικών χώρων αποφασιστικής σημασίας, την 
προώθηση κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, την αποθάρρυνση της ανεξέλεγκτης αστικής 
επέκτασης σε παράκτιες και δασικές περιοχές, και τη στήριξη της καινοτομίας στον οικοδομικό κλάδο. 
Σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν στη στρατηγική Ευρώπη 2020, το έργο επικεντρώνεται στη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την πράσινη ανάπτυξη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6677 === REGI/6677 ===

Κατάθεση: Cozzolino Andrea, Cofferati Sergio Gaetano, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 04 02 21
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

04 02 21 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 3 000 000 2 000 000 3 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Θέσεις εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Το δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο την προώθηση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης με άξονα τις ανάγκες της μετάβασης σε ένα οικολογικότερο μοντέλο 
ανάπτυξης και, ιδιαίτερα, της ευρωπαϊκής βιομηχανίας του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής παραγωγής ενέργειας από υδροηλεκτρικές, ηλιακές, αιολικές, γεωθερμικές και 
θαλάσσιες πηγές και από βιομάζα εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη διαθεσιμότητα ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού και ικανοτήτων. 
Με το σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία δικτύου κέντρων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης που θα προσφέρουν ευκαιρίες για εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
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στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ευρωπαίους φοιτητές και εργαζόμενους, με ειδική 
πρόβλεψη για εργαζόμενους που αναγκάστηκαν λόγω της κρίσης να εγκαταλείψουν συμβατικούς 
βιομηχανικούς κλάδους.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η αειφόρος ανάπτυξη, η δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και η μείωση των εκπομπών ρύπων 
αποτελούν ουσιαστικούς στόχους για την υπέρβαση της κρίσης και την ενδυνάμωση της βιομηχανίας στην 
ΕΕ. Η ΕΕ δεν μπορεί να είναι απλός χρήστης τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
που αναπτύσσονται έξω από τα σύνορά της. Η βιομηχανία της ΕΕ μπορεί να ηγηθεί στην ανάπτυξη, 
παραγωγή και διανομή νέων προϊόντων και λύσεων προκειμένου να διευρυνθεί η χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να προωθηθεί ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6678 === REGI/6678 ===

Κατάθεση: Manner Riikka, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Άρθρο 13 03 18 — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) — Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση
Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:

Προϋπολογισμός 2010 Σχέδιο προϋπολογισμού 
2011 Θέση του Συμβουλίου 2011 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 18 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000
Αποθεματικό

Σύνολο 4 261 005 
835

3 330 700 
000

3 879 856 
497

4 390 400 
000

3 879 856 
497

4 062 400 
000 328 000 000 3 879 856 

497
4 390 400 

000

Παρατηρήσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα προγράμματα δυνάμει του στόχου της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας του ΕΤΠΑ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Ο στόχος αυτός αποβλέπει, 
εκτός από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
ελκυστικότητας των περιφερειών καθώς και στην απασχόληση, στο πλαίσιο των στόχων που καθορίζονται 
με τη στρατηγική ΕΕ 2020.απασχόληση. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά στο σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ).
Η επιτυχημένη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και καθοριστική για την αντιμετώπιση της 
χρηματοοικονομικής κρίσης και τη δημιουργία ανταγωνιστικών περιφερειών στην Ευρώπη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6679 === REGI/6679 ===

Κατάθεση: Scurria Marco, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 37
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 37 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ονομασία:
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Δοκιμαστικό σχέδιο – Δίκτυο ευρωπαϊκών αστικών κοινοτήτων για νέους
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Για τους νέους που ζουν στις περιαστικές περιοχές των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, η κοινωνική 
ανέλιξη μέσω της εκπαίδευσης, η πρόσβαση σε καλές θέσεις εργασίας, και η κοινωνική ασφάλιση είναι 
προβληματικές, ιδιαίτερα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης. Οι υπάρχουσες κοινότητες που 
δραστηριοποιούνται ήδη έντονα προκειμένου οι νέοι να μην εκτεθούν στην εγκληματικότητα και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό θα πρέπει να ενωθούν σε ευρωπαϊκό δίκτυο προκειμένου να βελτιώσουν τις 
μεθόδους τους μέσω της αποτελεσματικής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα υπέρ των νέων προκειμένου να μειωθεί 
η εγκληματικότητα και να βελτιωθούν οι προοπτικές.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6680 === REGI/6680 ===

Κατάθεση: van Nistelrooij Lambert, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 38
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 38 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Ονομασία:
Τεχνική βοήθεια και πληροφόρηση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Βαλτικής
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη διασφάλιση (1) της κατάλληλης ροής πληροφοριών μέσω δελτίων 
τύπου (και τηλεματικών), εκθέσεων και διασκέψεων, ιδιαίτερα δε με το Ετήσιο Φόρουμ· (2) της 
επιτυχημένης διαχείρισης της στρατηγικής μέσω του αποκεντρωμένου συστήματος που καθιερώθηκε 
και ιδιαίτερα με την εφαρμογή του συστήματος συντονιστών περιοχών προτεραιότητας και επικεφαλής 
εμβληματικών έργων. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφέρεια της Βαλτικής, 
πρέπει να προωθηθούν η διακυβέρνηση και η εφαρμογή σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2009)248 τελικό).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6681 === REGI/6681 ===

Κατάθεση: van Nistelrooij Lambert, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
-------------------------------

Προστίθεται: 13 03 39
Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 39 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
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Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια - Ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής συνεργασίας μέσω της 
προώθησης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ανά τον κόσμο
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Η παρούσα προπαρασκευαστική ενέργεια έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας σφαιρικής στρατηγικής που 
να προωθεί τη γνώση και την πείρα από την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ σε τρίτες χώρες, με βάση την 
επιτυχημένη εφαρμογή προηγούμενου δοκιμαστικού σχεδίου του ΕΚ. Η στρατηγική αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, ενημερωτικών δραστηριοτήτων, την κατασκευή 
δικτύου μεταξύ περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, την ανάπτυξη κοινών σχεδίων και νέων 
περιφερειακών εταιρικών σχέσεων, καθώς και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των 
περιφερειών. Με την προβολή του επιτυχούς πρότυπου της κοινοτικής πολιτικής συνοχής μέσω 
ορισμένων περιφερειακών διαλόγων, η ΕΕ θα χρησιμοποιήσει τις δράσεις αυτές ως παράδειγμα για να 
προωθήσει ανά τον κόσμο τις αξίες της, θεμελιώδεις αρχές της, καθώς και οργανωτικές δομές και 
πολιτικές της. Προς τούτο θα είναι πολύ χρήσιμη η συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν (FOGAR, UCLG). 
Νομική βάση
Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 49 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού 
κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 
16.9.2002, σ. 1525) όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343, 
27.12.2007, σ.9.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η διεθνής διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή έχει ωριμάσει σημαντικά τελευταία, κυρίως λόγω των 
πρόσθετων ευκαιριών που προσφέρει το δοκιμαστικό σχέδιο Ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής 
συνεργασίας μέσω της προώθησης της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ ανά τον κόσμο. Η παρούσα 
προπαρασκευαστική ενέργεια αποσκοπεί στη συνέχιση των προσπαθειών αυτών, με άξονα την 
περιφερειακή διακυβέρνηση, προγράμματα κατάρτισης στην επιτόπου χάραξη πολιτικής και το στρατηγικό 
σχεδιασμό, και τις διαδικαστικές πτυχές των μηχανισμών ελέγχου και της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6682 === REGI/6682 ===

Κατάθεση: Ţicău Silvia-Adriana, Krehl Constanze Angela, Kalfin Ivailo, Herczog Edit, Swoboda Hannes,
Ivan Cătălin Sorin, Boştinaru Victor, Ayala Sender Inés, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, Bütikofer 
Reinhard, Remek Vladimír, Maštálka Jiří, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
Προστίθεται: 13 03 40

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 40 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια -Καθορισμός του μοντέλου διακυβέρνησης για την ενωσιακή περιφέρεια 
του Δούναβη -καλύτερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:



24

Ημερομηνία έναρξης του έργου: 01.01.2011
Ημερομηνία περάτωσης του έργου: 31. 12. 2013
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2009 ζήτησε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει ενωσιακή στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη πριν από το τέλος του 2010. Η 
στρατηγική, που θα τεθεί σε εφαρμογή υπό την Ουγγρική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές 
του 2011, θα συνοδεύεται από σχέδιο δράσης το οποίο θα υπόκειται σε διαρκή ανάπτυξη και 
αναπροσαρμογή με βάση την πρόταση των κρατών μελών. Το άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
βελτιώνει την ικανότητα της ΕΕ για προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και 
της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η προπαρασκευαστική αυτή ενέργεια είναι αναγκαία για 
την ανάπτυξη της απαιτούμενης ικανότητας και την επιτάχυνση της διαδικασίας συντονισμού 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διακυβέρνηση για την εφαρμογή της ενωσιακής στρατηγικής για 
την περιφέρεια του Δούναβη.
Η περιφέρεια του Δούναβη έχει μακρά ιστορία δικτύωσης και συνεργασίας σε πολλούς τομείς πολιτικής. 
Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης θα προσφέρουν τη δυνατότητα να περάσουμε από τα λόγια στα έργα 
και να προσφέρουμε πραγματικά πλεονεκτήματα σε ολόκληρη την περιφέρεια. Χρειάζεται κοινό 
στρατηγικό όραμα για την καθοδήγηση της περαιτέρω εδαφικής ανάπτυξης της περιφέρειας του 
Δούναβη. Είναι σαφές ότι, μόνος του, κανείς δεν μπορεί να εφαρμόσει τη δέσμη μέτρων που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών της περιοχής. Μια 
στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη, με λεπτομερείς και συνεπείς ενέργειες και κατάλληλη 
χρηματοδοτική στήριξη είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιφέρειας του Δούναβη 
και την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που διανοίγονται στην περιοχή. 
Ο Δούναβης συνδέει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, 
την Κροατία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, έξι από τις οποίες 
είναι κράτη μέλη της ΕΕ και ότι, σε ευρύτερα εδαφικά πλαίσια, η περιοχή περιλαμβάνει επίσης την 
Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβενία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο.
Η περιοχή του Δούναβη είναι σημαντικό σημείο διασταύρωσης μεταξύ των προγραμμάτων της 
ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή, και των προγραμμάτων για χώρες που καλύπτονται από την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες, και κατά συνέπεια 
αντιπροσωπεύει μια περιοχή στην οποία μπορεί να υπάρξει ενισχυμένη συνεργία μεταξύ των διαφόρων 
πολιτικών της ΕΕ: συνοχή, μεταφορές, τουρισμός, γεωργία, αλιεία, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 
ενέργεια, περιβάλλον, διεύρυνση και πολιτικές γειτονίας, η δε στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του 
Δούναβη πρόκειται να αναπτυχθεί στους εξής τομείς συνεργασίας: κοινωνική ανάπτυξη και προστασία, 
αειφόρος οικονομική ανάπτυξη, υποδομή μεταφορών και ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, 
πολιτισμός και παιδεία.
Η ενωσιακή στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη θα πρέπει να υλοποιηθεί με την αξιοποίηση 
όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τα 
άλλα παρόχθια κράτη, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από ιδιωτικά κεφάλαια. Θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε καλύτερους, αποτελεσματικότερους και αποδοτικότερους τρόπους 
συντονισμού των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων και των προτεινόμενων ειδικών ενεργειών. 
Αναμένουμε ότι η ενωσιακή πολιτική για το Δούναβη, με την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών και των παρόχθιων κρατών του Δούναβη, θα δώσει ώθηση στην κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. Έτσι θα δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, θα επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη βιώσιμου, αποδοτικότερου και διατροπικού συστήματος μεταφορών και αειφορίας στις 
μεταφορές και τον τουρισμό, και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων των πολιτών που ζουν στην 
υδρολογική λεκάνη του Δούναβη με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον.
Η προπαρασκευαστική ενέργεια θα προωθήσει έτσι τη δημιουργία ενός μοντέλου διακυβέρνησης το 
οποίο θα εφαρμοστεί στους ειδικούς τομείς που αφορούν την περιφέρεια του Δούναβη. 
Θα χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες σε σχέση με τον καθορισμό του μοντέλου διακυβέρνησης που 
απαιτείται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια του Δούναβη. 
Το μοντέλο διακυβέρνησης θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχουσών κρατών και 
περιφερειών σε κοινά εμβληματικά σχέδια στους ακόλουθους τομείς:
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- περιβαλλοντικά φιλική χρήση του Δούναβη με εσωτερική ναυσιπλοΐα, συνδυασμένες μεταφορές κατά 
μήκος του Δούναβη με βελτίωση όλων των υποδομών (με προτεραιότητα στην καλύτερη χρήση της 
υφιστάμενης υποδομής) και με δημιουργία ενός πολυτροπικού συστήματος μεταφορών κατά μήκος του 
ποταμού, φιλική προς το περιβάλλον χρήση της ενέργειας των υδατοπτώσεων κατά μήκος του Δούναβη, 
προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων του Δούναβη σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα, αυστηρότερες απαιτήσεις ασφαλείας για τα σκάφη· 
- βιώσιμος τουρισμός: οικοτουρισμός, ανάπτυξη των ποδηλατικών διαδρομών κατά μήκος σχεδόν 
ολόκληρου του Δούναβη, ανάπτυξη του συμβατικού μαζικού πολιτιστικού τουρισμού, αστικός και 
αγροτικός τουρισμός, επιχειρηματικός τουρισμός και κρουαζιέρες, αθλητικός τουρισμός·
- κοινά έργα (προώθηση και εφαρμογή) για την ένταση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας , 
ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, 
λαμβανομένου υπόψη του δυναμικού της περιοχής ως πηγής βιοενέργειας και ενθάρρυνση της χρήσης 
ενέργειας από βιομάζα, ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας και ενέργειας από υδατοπτώσεις·
- προώθηση υποδομής έρευνας προσαρμοσμένης στα ειδικά πλεονεκτήματα των περιφερειών και των 
συγκεκριμένων συσπειρώσεων αριστείας για καινοτομία και προώθηση των προϊόντων·
- κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στην/για την περιφέρεια του Δούναβη, για την υποστήριξη της 
επιστημονική ανάπτυξης και καινοτομίας μέσω της διασφάλισης συνεργασίας μεταξύ των κρατών του 
Δούναβη στους τομείς της περιβαλλοντικής έρευνας, της αλιείας, της γεωργίας, της υποδομής (και στον 
τομέα της ενέργειας), των μεταφορών, της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών, και των 
κοινωνικοοικονομικών πτυχών· 
- προγράμματα ακαδημαϊκών ανταλλαγών στην περιφέρεια και δίκτυα πανεπιστημίων για την προώθηση 
κέντρων αριστείας ικανών για ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο, και ενίσχυση της δουνάβιας ταυτότητας 
μέσω κατάρτισης και βελτίωσης της διακυβέρνησης, και διά βίου μάθησης· 
- εδραίωση της ασφάλειας στην περιοχή·
Η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια του Δούναβη - όχι απλώς στρατηγική
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή απαιτούνται ενέργειες -συγκεκριμένες, ορατές 
ενέργειες. Στο σχέδιο δράσης της, η Επιτροπή θα πρέπει να επιμείνει να αναλάβουν τα κράτη μέλη και οι 
άλλοι εμπλεκόμενοι ευθύνη ως ηγετικοί εταίροι σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας και 
εμβληματικά σχέδια, για παράδειγμα με την ανάπτυξη ειδικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης στη 
στρατηγική της ΕΕ για το Δούναβη που θα θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του 2010. 
Η Επιτροπή θα καλύψει την ανάγκη για μια ανεξάρτητη, πολυτομεακή δομή/προσέγγιση που να μπορεί 
να εξασφαλίσει το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη συνέχεια που απαιτούνται και να 
αναπροσαρμόζει τακτικά, αν χρειαστεί, το σχέδιο και τη στρατηγική. Η Επιτροπή δεν προτείνει σε αυτό 
το στάδιο πρόσθετη χρηματοδότηση ή άλλους πόρους. Θα απαιτηθεί, ωστόσο, οικονομική υποστήριξη 
για ειδικές ενέργειες και έργα. Μια κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι τα διαρθρωτικά ταμεία που είναι 
διαθέσιμα στην περιοχή -στα περισσότερα προγράμματα ήδη προβλέπονται ενέργειες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής. Οι αρχές προγραμματισμού μπορούν να αναθεωρήσουν τα κριτήρια χορήγησης και να 
διευκολύνουν την επιλογή σχεδίων που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα 
εξετάσουν τη χρηματοδότηση σχεδίων και ενεργειών που συνάδουν με τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής, από τους ιδίους πόρους τους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα διεθνή και 
περιφερειακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν.
Θα πρέπει μέσω του σχεδίου δράσης να αναληφθούν πρόσθετες προσπάθειες σε στενό συντονισμό με 
σχετικές εξελίξεις (ιδιαίτερα νέους κανονισμούς), και σε επίπεδο ΕΕ, για να διασφαλιστούν συνοχή και 
αποτελεσματικότητα. 
Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση συνεπάγεται ένα λιγότερο ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις, που επηρεάζει 
τόσο το δημόσιο τομέα όσο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις γενικά. Τούτο καθιστά ακόμη πιο σημαντικό 
το γεγονός ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια του Δούναβη επιτρέπει στους εταίρους στην 
περιοχή να υιοθετήσουν πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, αναγνωρίζοντας ότι όταν περάσει η κρίση, 
καλύτερα προετοιμασμένες θα είναι οι περιφέρειες που θα έχουν τα μέσα για να αξιοποιήσουν καλύτερα 
τις νέες ευκαιρίες και καινοτομίες.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να προτείνει προπαρασκευαστικές ενέργειες και δοκιμαστικά 
σχέδια. Η παρούσα πρόταση προπαρασκευαστικής ενέργειας προβλέπει τριιετή διάρκεια, από τον 
Ιανουάριο του 2011 έως το Δεκέμβριο του 2013, με πιστώσεις 1.500.000 ευρώ ετησίως.
Τα ανωτέρω σχέδια θα απαιτήσουν χρονοβόρες προετοιμασίες με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τις 
αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών. Τα πρώτα κονδύλια θα καταβληθούν το 2011. 
5. Συμπέρασμα
Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, η παρούσα πρόταση ανταποκρίνεται προς τους στόχους της 
τροποποίησης, δεδομένου ότι υποβάλλει λύσεις για βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ και των άλλων παρόχθιων κρατών. Υλοποιεί την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για την 
περιφέρεια του Δούναβη και την ένταξή της στη συνολική πολιτική της ΕΕ. Δεδομένου ότι η 
δημοσιονομική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί αφού προηγηθούν εκτενείς διαπραγματεύσεις με τρίτα 
μέρη, παρακαλείται η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αποδεσμεύσει το αποθεματικό, 
προκειμένου οι σχετικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων να είναι διαθέσιμες έγκαιρα στον 
επιχειρησιακό προϋπολογισμό.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η περιφέρεια του Δούναβη είναι σημαντικό σταυροδρόμι διαφόρων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ. 
Το μοντέλο διακυβέρνησης θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων 
συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών κρατών, για κοινά σχέδια στον τομέα της φιλοπεριβαλλοντικής 
χρήσης του Δούναβη, του αειφορικού τουρισμού, της κοινής έρευνας και ανάπτυξης, των ακαδημαϊκών 
ανταλλαγών και της δικτύωσης των πανεπιστημίων, της ενεργειακής ασφάλειας, της αειφόρου οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης, της υποδομής των μεταφορών και της ενέργειας, του πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 6683 === REGI/6683 ===

Κατάθεση: Ţicău Silvia-Adriana, Krehl Constanze Angela, Kalfin Ivailo, Herczog Edit, Swoboda Hannes, 
Ivan Cătălin Sorin, Boştinaru Victor, Ayala Sender Inés, Bütikofer Reinhard, Remek Vladimír, Maštálka 
Jiří, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
Προστίθεται: 13 03 41

Προϋπολογισμός 2010 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές

13 03 41 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο –Καθορισμός του μοντέλου διακυβέρνησης για την ενωσιακή περιφέρεια του 
Δούναβη -καλύτερος και αποτελεσματικότερος συντονισμός
Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Ημερομηνία έναρξης του έργου: 01.01.2011
Ημερομηνία περάτωσης του έργου: 31. 12. 2012
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2009 ζήτησε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποβάλει ενωσιακή στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη πριν από το τέλος του 2010. Η 
στρατηγική, που θα τεθεί σε εφαρμογή υπό την Ουγγρική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές 
του 2011, θα συνοδεύεται από σχέδιο δράσης το οποίο θα υπόκειται σε διαρκή ανάπτυξη και 
αναπροσαρμογή με βάση την πρόταση των κρατών μελών. Το άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
βελτιώνει την ικανότητα της ΕΕ για προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και 
της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο αναγκαίο για την 



27

ανάπτυξη της απαιτούμενης ικανότητας και την επιτάχυνση της διαδικασίας συντονισμού προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ορθή διακυβέρνηση για την εφαρμογή της ενωσιακής στρατηγικής για την περιφέρεια 
του Δούναβη.
Η περιφέρεια του Δούναβη έχει μακρά ιστορία δικτύωσης και συνεργασίας σε πολλούς τομείς πολιτικής. 
Η στρατηγική και το σχέδιο δράσης θα προσφέρουν τη δυνατότητα να περάσουμε από τα λόγια στα έργα 
και να προσφέρουμε πραγματικά πλεονεκτήματα σε ολόκληρη την περιφέρεια. Χρειάζεται κοινό 
στρατηγικό όραμα για την καθοδήγηση της περαιτέρω εδαφικής ανάπτυξης της περιφέρειας του 
Δούναβη. Είναι σαφές ότι, μόνος του, κανείς δεν μπορεί να εφαρμόσει τη δέσμη μέτρων που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών της περιοχής. Μια 
στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη, με λεπτομερείς και συνεπείς ενέργειες και κατάλληλη 
χρηματοδοτική στήριξη, είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιφέρειας του Δούναβη 
και την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που διανοίγονται στην περιοχή. 
Ο Δούναβης συνδέει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, 
την Κροατία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, έξι από τις οποίες 
είναι κράτη μέλη της ΕΕ και ότι, σε ευρύτερα εδαφικά πλαίσια, η περιοχή περιλαμβάνει επίσης την 
Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβενία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο.
Η περιοχή του Δούναβη είναι σημαντικό σημείο διασταύρωσης μεταξύ των προγραμμάτων της 
ενωσιακής πολιτικής για τη συνοχή, και των προγραμμάτων για χώρες που καλύπτονται από την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες, και κατά συνέπεια 
αντιπροσωπεύει μια περιοχή στην οποία μπορεί να υπάρξει ενισχυμένη συνεργία μεταξύ των διαφόρων 
πολιτικών της ΕΕ: συνοχή, μεταφορές, τουρισμός, γεωργία, αλιεία, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 
ενέργεια, περιβάλλον, διεύρυνση και πολιτικές γειτονίας, η δε στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του 
Δούναβη πρόκειται να αναπτυχθεί στους εξής τομείς συνεργασίας: κοινωνική ανάπτυξη και προστασία, 
αειφόρος οικονομική ανάπτυξη, υποδομή μεταφορών και ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, 
πολιτισμός και παιδεία.
Η ενωσιακή στρατηγική για την περιφέρεια του Δούναβη θα πρέπει να υλοποιηθεί με την αξιοποίηση 
όλων των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και τα 
άλλα παρόχθια κράτη, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από ιδιωτικά κεφάλαια. Θα 
πρέπει να δοθεί έμφαση σε καλύτερους, αποτελεσματικότερους και αποδοτικότερους τρόπους 
συντονισμού των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων και των προτεινόμενων ειδικών ενεργειών. 
Αναμένουμε ότι η ενωσιακή πολιτική για το Δούναβη, με την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών και των παρόχθιων κρατών του Δούναβη, θα δώσει ώθηση στην κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη της περιφέρειας. Έτσι θα δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, θα επιταχυνθεί η 
ανάπτυξη βιώσιμου, αποδοτικότερου και διατροπικού συστήματος μεταφορών και αειφορίας στις 
μεταφορές και τον τουρισμό, και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων των πολιτών που ζουν στην
υδρολογική λεκάνη του Δούναβη με πλήρη σεβασμό στοπεριβάλλον.
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα προωθήσει έτσι τη δημιουργία ενός μοντέλου διακυβέρνησης το οποίο θα 
εφαρμοστεί στους ειδικούς τομείς που αφορούν την περιφέρεια του Δούναβη. 
Θα χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες σε σχέση με τον καθορισμό του μοντέλου διακυβέρνησης που 
απαιτείται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιφέρεια του Δούναβη. 
Το μοντέλο διακυβέρνησης θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχουσών κρατών και 
περιφερειών σε κοινά εμβληματικά σχέδια στους ακόλουθους τομείς:
- περιβαλλοντικά φιλική χρήση του Δούναβη με εσωτερική ναυσιπλοΐα, συνδυασμένες μεταφορές κατά 
μήκος του Δούναβη με βελτίωση όλων των υποδομών (με προτεραιότητα στην καλύτερη χρήση της 
υφιστάμενης υποδομής) και με δημιουργία ενός πολυτροπικού συστήματος μεταφορών κατά μήκος του 
ποταμού, φιλική προς το περιβάλλον χρήση της ενέργειας των υδατοπτώσεων κατά μήκος του Δούναβη, 
προστασία και βελτίωση της ποιότητας των υδάτων του Δούναβη σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα, αυστηρότερες απαιτήσεις ασφαλείας για τα σκάφη· 
- βιώσιμος τουρισμός: οικοτουρισμός, ανάπτυξη των ποδηλατικών διαδρομών κατά μήκος σχεδόν 
ολόκληρου του Δούναβη, ανάπτυξη του συμβατικού μαζικού πολιτιστικού τουρισμού, αστικός και 
αγροτικός τουρισμός, επιχειρηματικός τουρισμός και κρουαζιέρες, αθλητικός τουρισμός·
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- κοινά έργα (προώθηση και εφαρμογή) για την ένταση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας , 
ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, 
λαμβανομένου υπόψη του δυναμικού της περιοχής ως πηγής βιοενέργειας και ενθάρρυνση της χρήσης 
ενέργειας από βιομάζα, ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας και ενέργειας από υδατοπτώσεις·
- προώθηση υποδομής έρευνας προσαρμοσμένης στα ειδικά πλεονεκτήματα των περιφερειών και των 
συγκεκριμένων συσπειρώσεων αριστείας για καινοτομία και προώθηση των προϊόντων·
- κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στην/για την περιφέρεια του Δούναβη, για την υποστήριξη της 
επιστημονική ανάπτυξης και καινοτομίας μέσω της διασφάλισης συνεργασίας μεταξύ των κρατών του 
Δούναβη στους τομείς της περιβαλλοντικής έρευνας, της αλιείας, της γεωργίας, της υποδομής (και στον 
τομέα της ενέργειας), των μεταφορών, της κατάρτισης και της κινητικότητας των ερευνητών, και των 
κοινωνικοοικονομικών πτυχών· 
- προγράμματα ακαδημαϊκών ανταλλαγών στην περιφέρεια και δίκτυα πανεπιστημίων για την προώθηση 
κέντρων αριστείας ικανών για ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο, και ενίσχυση της δουνάβιας ταυτότητας 
μέσω κατάρτισης και βελτίωσης της διακυβέρνησης, και διά βίου μάθησης· 
- εδραίωση της ασφάλειας στην περιοχή·
Η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια του Δούναβη - όχι απλώς στρατηγική
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή απαιτούνται ενέργειες -συγκεκριμένες, ορατές 
ενέργειες. Στο σχέδιο δράσης της, η Επιτροπή θα πρέπει να επιμείνει να αναλάβουν τα κράτη μέλη και οι 
άλλοι εμπλεκόμενοι ευθύνη ως ηγετικοί εταίροι σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας και 
εμβληματικά σχέδια, για παράδειγμα με την ανάπτυξη ειδικής και ολοκληρωμένης προσέγγισης στη 
στρατηγική της ΕΕ για το Δούναβη που θα θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του 2010. 
Η Επιτροπή θα καλύψει την ανάγκη για μια ανεξάρτητη, πολυτομεακή δομή/προσέγγιση που να μπορεί 
να εξασφαλίσει το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη συνέχεια που απαιτούνται και να 
αναπροσαρμόζει τακτικά, αν χρειαστεί, το σχέδιο και τη στρατηγική. Η Επιτροπή δεν προτείνει σε αυτό 
το στάδιο πρόσθετη χρηματοδότηση ή άλλους πόρους. Θα απαιτηθεί, ωστόσο, οικονομική υποστήριξη 
για ειδικές ενέργειες και έργα. Μια κύρια πηγή χρηματοδότησης είναι τα διαρθρωτικά ταμεία που είναι 
διαθέσιμα στην περιοχή -στα περισσότερα προγράμματα ήδη προβλέπονται ενέργειες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής. Οι αρχές προγραμματισμού μπορούν να αναθεωρήσουν τα κριτήρια χορήγησης και να 
διευκολύνουν την επιλογή σχεδίων που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα 
εξετάσουν τη χρηματοδότηση σχεδίων και ενεργειών που συνάδουν με τις προτεραιότητες της 
στρατηγικής, από τους ιδίους πόρους τους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα διεθνή και 
περιφερειακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν.
Θα πρέπει μέσω του σχεδίου δράσης να αναληφθούν πρόσθετες προσπάθειες σε στενό συντονισμό με 
σχετικές εξελίξεις (ιδιαίτερα νέους κανονισμούς), και σε επίπεδο ΕΕ, για να διασφαλιστούν συνοχή και 
αποτελεσματικότητα. 
Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση συνεπάγεται ένα λιγότερο ευνοϊκό κλίμα για επενδύσεις, που επηρεάζει 
τόσο το δημόσιο τομέα όσο και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις γενικά. Τούτο καθιστά ακόμη πιο σημαντικό 
το γεγονός ότι η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια του Δούναβη επιτρέπει στους εταίρους στην 
περιοχή να υιοθετήσουν πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, αναγνωρίζοντας ότι όταν περάσει η κρίση, 
καλύτερα προετοιμασμένες θα είναι οι περιφέρειες που θα έχουν τα μέσα για να αξιοποιήσουν καλύτερα 
τις νέες ευκαιρίες και καινοτομίες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να προτείνει προπαρασκευαστικές ενέργειες και δοκιμαστικά 
σχέδια. Η παρούσα πρόταση δοκιμαστικού σχεδίου προβλέπει διετή διάρκεια, από τον Ιανουάριο του 
2011 έως το Δεκέμβριο του 2012, με πιστώσεις 1.500.000 ευρώ ετησίως. Τα ανωτέρω σχέδια θα 
απαιτήσουν χρονοβόρες προετοιμασίες με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές των 
τρίτων χωρών. Τα πρώτα κονδύλια θα καταβληθούν το 2011. 
5. Συμπέρασμα
Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, η παρούσα πρόταση ανταποκρίνεται προς τους στόχους της 
τροποποίησης, δεδομένου ότι υποβάλλει λύσεις για βιώσιμη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ και των άλλων παρόχθιων κρατών. Υλοποιεί την ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για την 
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περιφέρεια του Δούναβη και την ένταξή της στη συνολική πολιτική της ΕΕ. Δεδομένου ότι η 
δημοσιονομική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί αφού προηγηθούν εκτενείς διαπραγματεύσεις με τρίτα 
μέρη, παρακαλείται η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αποδεσμεύσει το αποθεματικό, 
προκειμένου οι σχετικές πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων να είναι διαθέσιμες έγκαιρα στον 
επιχειρησιακό προϋπολογισμό.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η περιφέρεια του Δούναβη είναι σημαντικό σταυροδρόμι διαφόρων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ. 
Το μοντέλο διακυβέρνησης θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων 
συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών κρατών, για κοινά σχέδια στον τομέα της φιλοπεριβαλλοντικής 
χρήσης του Δούναβη, του αειφορικού τουρισμού, της κοινής έρευνας και ανάπτυξης, των ακαδημαϊκών 
ανταλλαγών και της δικτύωσης των πανεπιστημίων, της ενεργειακής ασφάλειας, της αειφόρου οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης, της υποδομής των μεταφορών και της ενέργειας, του πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης.


