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Τροπολογία 637
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική διευκολύνει την 
επιδίωξη του εκσυγχρονισμού και της 
βιώσιμης ανάπτυξης,  συνιστά ένδειξη 
της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και 
αποσκοπεί στην μείωση των αποκλίσεων 
που παρατηρούνται όσον αφορά τα 
επίπεδα ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 
περιφερειών καθώς αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· τονίζει ότι η πολιτική 
συνοχής βρίσκεται στο επίκεντρο της 
ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής·
επισημαίνει όμως ότι μια σύγχρονη 
πολιτική συνοχής θα πρέπει να αναλάβει 
ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
και δη την απλούστευση των 
εκτελεστικών μέτρων της, να 
ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ένωση και να προωθήσει 
επιτόπιες συνέργειες με τις άλλες πολιτικές 
και μέσα·

Or. en

Τροπολογία 638
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
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συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προαγωγή 
της βιώσιμης ανάπτυξης όλων των 
περιφερειών και την προώθηση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης και είναι 
μια από τις πιο σημαντικές, ορατές και 
επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ και 
δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις 
κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ένωση και να προωθήσει επιτόπιες 
συνέργειες με τις άλλες πολιτικές και 
μέσα·

Or. en

Τροπολογία 639
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις 
νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ένωση και να προωθήσει επιτόπιες 
συνέργειες με τις άλλες πολιτικές και 
μέσα·

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή δεν έχει υπολογιστεί κατά τρόπο 
μετρήσιμο και ότι, ακόμα και εάν 
ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η εν λόγω 
πολιτική αποτελεί έναν εδραιωμένο 
μηχανισμό για την προώθηση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης και ότι 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες, το ποσοστό λάθους που 
καταγράφουν οι ελεγκτές στον τομέα 
αυτό δεν επιτρέπει παρόμοια 
συμπεράσματα·

Or. en
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Τροπολογία 640
Carl Haglund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη αλλά συχνά 
είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί με 
οικονομικούς όρους, δεδομένου ότι η εν 
λόγω πολιτική αποτελεί έναν εδραιωμένο 
μηχανισμό για την προώθηση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης και είναι 
μια από τις πιο σημαντικές, ορατές και 
επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ και 
δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

Or. en

Τροπολογία 641
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης· 
επισημαίνει όμως ότι μια σύγχρονη 
πολιτική συνοχής θα πρέπει να αναλάβει 
ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ένωση και να προωθήσει 
επιτόπιες συνέργειες με τις άλλες πολιτικές 



PE462.731v02-00 6/135 AM\864090EL.doc

EL

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

και μέσα·

Or. en

Τροπολογία 642
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ένα 
σημαντικό εργαλείο σύγκλισης και 
αλληλεγγύης και είναι μια από τις πιο 
σημαντικές, ορατές και επιτυχείς πολιτικές 
της Ένωσης εδώ και δεκαετίες· σημειώνει 
ότι η αρχή της εταιρικής σχέσης καθώς 
και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
αποτελούν θεμελιώδη προαπαιτούμενα 
παρόμοιας επιτυχίας· επισημαίνει όμως 
ότι μια σύγχρονη πολιτική συνοχής θα 
πρέπει να αναλάβει ορισμένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να 
ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ένωση και να προωθήσει 
επιτόπιες συνέργειες με τις άλλες πολιτικές 
και μέσα·

Or. en

Τροπολογία 643
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την πρόταση της Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία κάθε περιφέρεια
της Ένωσης θα επωφεληθεί άμεσα από 
την πολιτική συνοχής· επισημαίνει όμως 
ότι μια σύγχρονη πολιτική συνοχής θα 
πρέπει να αναλάβει ορισμένες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να 
ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ένωση και να προωθήσει 
επιτόπιες συνέργειες με τις άλλες πολιτικές 
και μέσα·

Or. en

Τροπολογία 644
Pat the Cope Gallagher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία κάθε 
περιφέρεια της Ένωσης θα επωφεληθεί 
άμεσα από την πολιτική συνοχής·
επισημαίνει όμως ότι μια σύγχρονη 
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τις άλλες πολιτικές και μέσα· πολιτική συνοχής θα πρέπει να αναλάβει 
ορισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Ένωση και να προωθήσει 
επιτόπιες συνέργειες με τις άλλες πολιτικές 
και μέσα·

Or. en

Τροπολογία 645
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για την πρόταση της Επιτροπής, 
σύμφωνα με την οποία κάθε περιφέρεια 
της Ένωσης θα επωφεληθεί από την 
πολιτική συνοχής· επισημαίνει όμως ότι 
μια σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει 
να αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

Or. en

Τροπολογία 646
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές αλληλεγγύης της 
Ένωσης εδώ και δεκαετίες· επισημαίνει 
όμως ότι μια σύγχρονη πολιτική συνοχής 
θα πρέπει να αναλάβει ορισμένες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της συνένωσης όλων των 
κονδυλίων σε ένα ταμείο συνοχής που 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στα 
φτωχότερα κράτη μέλη, να ανταποκριθεί 
στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ένωση και να προωθήσει επιτόπιες 
συνέργειες με τις άλλες πολιτικές και 
μέσα·

Or. en

Τροπολογία 647
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις 
νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ένωση και να προωθήσει επιτόπιες

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να
συγκεντρώνει τους πόρους στις 
φτωχότερες περιοχές της Ένωσης, χωρίς
να θίγονται τα προγράμματα και οι 
ενισχύσεις για τις περιοχές ενδιάμεσης 
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συνέργειες με τις άλλες πολιτικές και 
μέσα·

ανάπτυξης, που θα πρέπει να 
προσδιορίζονται με τον αντίστοιχο 
χαρακτηρισμό· η επιτυχία της πολιτικής 
εξαρτάται επιπλέον από τις συνέργιες που 
προωθεί με άλλες επιτόπιες πολιτικές και 
μέσα·

Or. pt

Τροπολογία 648
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα, ιδίως σε 
τομείς που δημιουργούν αξία, όπως η 
έρευνα και η καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 649
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα·

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
τις άλλες πολιτικές και μέσα· θεωρεί ότι η 
πολιτική συνοχής της Ένωσης οφείλει να 
επικεντρώνεται σε εκείνες τις χώρες στην 
ΕΕ που εμφανίζουν σαφώς χαμηλότερο 
επίπεδο ευμάρειας από τον μέσο όρο·

Or. en

Τροπολογία 650
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij, Othmar Karas, José 
Manuel Fernandes εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 

63. τονίζει ότι η ΕΠΑ της πολιτικής για τη 
συνοχή είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί έναν 
εδραιωμένο μηχανισμό για την προώθηση 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
είναι μια από τις πιο σημαντικές, ορατές 
και επιτυχείς πολιτικές της Ένωσης εδώ 
και δεκαετίες· επισημαίνει όμως ότι μια 
σύγχρονη πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
αναλάβει ορισμένες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, να ανταποκριθεί στις νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση 
και να προωθήσει επιτόπιες συνέργειες με 
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τις άλλες πολιτικές και μέσα· τις άλλες πολιτικές και μέσα· δηλώνει 
πεπεισμένο ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να καλύπτει το 
σύνολο της επικράτειας της ΕΕ στην 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 651
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63α. επισημαίνει την αυξημένη σημασία 
που έχει μια αυτόνομη πολιτική συνοχής 
εν συνεχεία της έναρξης ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, την προσθήκη 
σε αυτήν ενός τρίτου πυλώνα - της 
εδαφικής συνοχής – και την αναγνώριση 
από τις Συνθήκες του περιφερειακού και 
των τοπικών επιπέδων διακυβέρνησης· 

Or. en

Τροπολογία 652
Bas Eickhout, Elisabeth Schroedter, François Alfonsi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63β. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 
Επιτροπή, το ΑΕγχΠ στο σύνολο της ΕΕ 
των 25 υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί 
κατά 0,7% το 2009 λόγω της πολιτικής 
συνοχής που ακολουθήθηκε την περίοδο 
2000-20061 και επίσης ότι θετικός 
αντίκτυπος υπήρξε όχι μόνο στα κράτη 
αποδέκτες αλλά και στα κράτη δωρητές 
χάρη σε δευτερογενείς θετικές συνέπειες2·
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__________________
1 COM(2010) 700 τελικό 
2 «Η οικονομική επιστροφή των δαπανών 
για τη συνοχή στα κράτη μέλη» , 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Β: 
ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

Or. en

Τροπολογία 653
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και φρονεί ότι μια υγιής και 
αυτόνομη πολιτική συνοχής αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση 
αυτής της στρατηγικής· τονίζει ότι η 
πολιτική της συνοχής, με τον οριζόντιο 
χαρακτήρα της, συμβάλλει σημαντικά 
στην κάλυψη των τριών προτεραιοτήτων 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020, δηλαδή 
της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 654
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και φρονεί ότι μια υγιής και 
αυτόνομη πολιτική συνοχής αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση 
αυτής της στρατηγικής· τονίζει ότι η 
πολιτική της συνοχής, με τον οριζόντιο 
χαρακτήρα της, συμβάλλει σημαντικά στην 
κάλυψη των τριών προτεραιοτήτων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, δηλαδή της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης·

64. τονίζει ότι η πολιτική της συνοχής, με 
τον οριζόντιο χαρακτήρα της, συμβάλλει 
σημαντικά στην κάλυψη των τριών 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, δηλαδή της έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 655
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 
συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης·

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής στο σύνολο της επικράτειας 
της ΕΕ, δεδομένου ότι οι περιφέρειες και 
οι πόλεις είναι οι πλέον κατάλληλες για να 
υλοποιήσουν τις πολιτικές στη πράξη·
τονίζει ότι η πολιτική της συνοχής, με τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της, συμβάλλει 
σημαντικά στην κάλυψη των τριών 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, δηλαδή της έξυπνης, διατηρήσιμης 
και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 656
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 
συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης·

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· επισημαίνει σχετικά ότι η 
συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην 
εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
πρέπει να συνάδει με τους στόχους που 
ορίζονται στο άρθρο 174 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και με τον εγκάρσιο 
στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής που ορίζεται στο 
άρθρο 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
διαμορφώθηκαν αυτές με τη Συνθήκη 
της Λισαβόνας· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 
συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· δηλώνει πεπεισμένο, 
δεδομένου του προεξάρχοντος ρόλου της 
πολιτικής συνοχής στην προσπάθεια 
επίτευξης των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, ότι όλες οι περιφέρειες 
πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι 
επιλέξιμες για παροχή συνδρομής μετά το 
2013 και ότι οι κατάλληλες μεταβατικές 
ρυθμίσεις·πρέπει να γίνουν για εκείνες τις 
περιφέρειες που θα πάψουν να αποτελούν 
τμήμα του Στόχου της Σύγκλισης από το 
2014 και έπειτα με σκοπό να παγιωθούν 
τα ήδη κεκτημένα επιτυχή αποτελέσματα 
και να αξιοποιούνται με βιώσιμο τρόπο οι 
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υπάρχουσες δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 657
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 
συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης·

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον χαρακτήρα της της 
αλληλεγγύης, συμβάλλει σημαντικά στην 
κάλυψη των τριών προτεραιοτήτων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, δηλαδή της 
έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 658
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι η πολιτική της συνοχής, με 
τον οριζόντιο χαρακτήρα της, συμβάλλει 
σημαντικά στην κάλυψη των τριών 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, δηλαδή της έξυπνης, διατηρήσιμης 
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συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης·

και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όλα δε 
τα ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή 
έχουν προορισμό να συμβάλουν στην 
επίτευξη των κοινωνικο-οικονομικών 
στόχων στους τομείς της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης και της μείωσης της 
φτώχειας και των αποκλεισμών, για να 
διαμορφωθεί από κοινού η ουσιαστική 
κοινωνική διάσταση της Ευρώπης·

Or. de

Τροπολογία 659
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 
συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης·

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 
συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· υπενθυμίζει εντούτοις ότι η 
πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει την δική 
της καθιερωμένη αποστολή και τους 
αντίστοιχους στόχους που υπερβαίνουν 
εκείνους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 
επισημαίνει ότι πρέπει αυτοί να 
διατηρηθούν κατά την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού δεδομένου ότι 
εξακολουθεί να είναι υπαρκτή η ανάγκη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής στην Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 660
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 
συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης·

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 
συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· εκτιμά ότι, αφού τα 
διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν την 
μοναδική αναπτυξιακή πολιτική στην 
Ευρώπη με γνώμονα την τοποθεσία, 
πρέπει όλες οι περιφέρειες να είναι σε 
θέση να επωφελούνται αυτών σύμφωνα 
με τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες 
και δυνατότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 661
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 

64. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
έχει πρωτεύοντα ρόλο για την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
και φρονεί ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί προϋπόθεση 
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για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 
συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης·

για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της 
στρατηγικής· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον οριζόντιο χαρακτήρα της, 
συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των 
τριών προτεραιοτήτων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, δηλαδή της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· εκτιμά ότι, αφού τα 
διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν την 
μοναδική αναπτυξιακή πολιτική στην 
Ευρώπη με γνώμονα την τοποθεσία, 
πρέπει όλες οι περιφέρειες να είναι σε 
θέση να επωφελούνται αυτών σύμφωνα 
με τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες 
και δυνατότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 662
Reimer Böge, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jan Olbrycht, Iosif 
Matula, Markus Pieper, Sophie Auconie εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64α. επισημαίνει την σημασία που έχει 
από άποψη πολιτικής μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση·  τονίζει σχετικά ότι η 
πολιτική συνοχής αποτελεί παράμετρο 
συνένωσης άλλων πολιτικών· επισημαίνει 
συνεπώς ότι όλες οι επενδύσεις που έχουν 
προβλεφθεί για την μετά το 2013 περίοδο 
προγραμματισμού πρέπει να 
συντονιστούν με τις επενδύσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής για την εν λόγω 
περίοδο προγραμματισμού· υπογραμμίζει 
ότι η εν λόγω πολιτική ήδη υλοποιείται με 
την δέουσα φροντίδα, όντας σχεδιασμένη 
βάσει δοκιμασμένων και καταξιωμένων 
μέσων και διαδικασιών αποδεδειγμένης 
χρησιμότητας, όπως η κοινή διαχείριση· 
επισημαίνει επίσης την ανάγκη να 
επιδιωχθεί η καλύτερη απόδοση που 
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μπορεί να επιτύχει η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση, με όλα τα 
συμπληρωματικά οφέλη που μια τέτοια 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής μπορεί 
να αποφέρει·

Or. en

Τροπολογία 663
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64β. τονίζει ότι σημαντικότερη επιδίωξη 
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
είναι η διάδοση της γνώσης μέσω 
επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, 
καινοτομία, επιχειρηματικότητα, έργα 
υποδομής, ΤΠΕ και ανθρώπινο κεφάλαιο, 
ούτως ώστε να διευκολυνθεί η μετατροπή 
της ΕΕ σε κοινωνία βασισμένη στη 
γνώση·

Or. en

Τροπολογία 664
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64γ. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής 
αποτελεί κλειδί στην προσπάθεια 
επίτευξης ανάπτυξης χωρίς 
αποκλεισμούς, γεγονός που ισοδυναμεί 
όχι απλώς με βοήθεια προς τις 
φτωχότερες περιοχές για να καλύψουν 
την υστέρησή τους αλλά με επενδύσεις 
στο ανθρώπινο δυναμικό και στη 
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κοινωνική συνοχή σε όλα τα κράτη μέλη 
και σε όλες τις περιφέρειες μέσω της 
καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού και των διακρίσεων, με τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και με τη 
βελτίωση της ποιότητας απασχόλησης 
και των επαγγελματικών προσόντων·

Or. en

Τροπολογία 665
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64δ. πιστεύει ακράδαντα ότι η πολιτική 
συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να 
είναι μια πολιτική που εφαρμόζεται σε 
ολόκληρη την ΕΕ και προσφέρει 
πρόσβαση σε πόρους, εμπειρίες και 
συνδρομή σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ 
στη προσπάθειά τους να υπερβούν 
οποιοδήποτε εμπόδιο στην ανάπτυξη στο 
πλαίσιο μιας ενιαίας και ευέλικτης 
κοινοτικής πολιτικής που είναι σε θέση να 
παρεμβαίνει στην εκάστοτε 
καταλληλότερη κλίμακα   εκτιμά ότι 
πρέπει να ενισχυθούν όλες οι μορφές 
εδαφικής συνεργασίας (διασυνοριακή, 
διαπεριφερειακή και διεθνική 
συνεργασία)·

Or. en

Τροπολογία 666
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και 
ενισχυμένη πολιτική συνοχής χρειάζεται 
επαρκή χρηματοδότηση, η οποία δεν 
πρέπει να είναι χαμηλότερη από τα 
επίπεδα χρηματοδότησης της τρέχουσας 
περιόδου δημοσιονομικού 
προγραμματισμού· επαναλαμβάνει εν 
προκειμένω την επίμονη απαίτησή του να 
παραμείνουν, στο επόμενο ΠΔΠ, οι 
αχρησιμοποίητοι ή αποδεσμευμένοι πόροι 
συνοχής στον προϋπολογισμό συνοχής και 
να μην επιστραφούν στα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 667
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού·
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την 
επίμονη απαίτησή του να παραμείνουν, 
στο επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής απαιτεί την δέουσα
χρηματοδότηση· παρατηρεί ότι στην 
τρέχουσα οικονομική συγκυρία απαιτείται 
αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία σε 
όλους τους τομείς δαπανών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 668
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται, αν μη τι 
άλλο, να διατηρηθούν τα ποσά που της 
δόθηκαν στο οικονομικό έτος 2013 και 
για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού· επαναλαμβάνει εν 
προκειμένω την επίμονη απαίτησή του να 
παραμείνουν, στο επόμενο ΠΔΠ, οι 
αχρησιμοποίητοι ή αποδεσμευμένοι πόροι 
συνοχής στον προϋπολογισμό συνοχής και 
να μην επιστραφούν στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 669
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

65. τονίζει ότι μια επιτυχής πολιτική 
συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση· επαναλαμβάνει εν 
προκειμένω την επίμονη απαίτησή του, 
στο επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής να 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 670
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση· επαναλαμβάνει εν 
προκειμένω την επίμονη απαίτησή του να 
παραμείνουν, στο επόμενο ΠΔΠ, οι 
αχρησιμοποίητοι ή αποδεσμευμένοι πόροι 
συνοχής στον προϋπολογισμό συνοχής και 
να μην επιστραφούν στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 671
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει, σε 
πραγματικές τιμές, να είναι χαμηλότερη 
από τα επίπεδα χρηματοδότησης της 
τρέχουσας περιόδου δημοσιονομικού 
προγραμματισμού· απορρίπτει τη 
διάσπαση της πολιτικής αυτής σε 
διάφορους τομείς ή υποτομείς του 
προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει εν 
προκειμένω την επίμονη απαίτησή του να 
παραμείνουν, στο επόμενο ΠΔΠ, οι 
αχρησιμοποίητοι ή αποδεσμευμένοι πόροι 
συνοχής στον προϋπολογισμό συνοχής και 
να μην επιστραφούν στα κράτη μέλη·



AM\864090EL.doc 25/135 PE462.731v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 672
Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία πρέπει να 
συνάδει με την ικανότητα απορρόφησης 
του εκάστοτε κράτους μέλους·· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 673
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού·
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την 
επίμονη απαίτησή του να παραμείνουν, 
στο επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού για τα 
κράτη μέλη που την χρειάζονται· είναι 
της άποψης ότι η πολιτική συνοχής 
προορίζεται για τα κράτη μέλη με ΑΕΠ 
κατώτερο από το 75% του μέσου όρου 
της ΕΕ· τονίζει ότι η εξοικονόμηση που 
επιτυγχάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο 
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επιστραφούν στα κράτη μέλη· ανέρχεται ετησίως σε περισσότερο από 20 
δισ. ευρώ· υπογραμμίζει ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των πόρων που 
ελευθερώνονται κατ' αυτόν τον τρόπο 
πρέπει να επιστρέφεται στα υπόλοιπα 
κράτη μέλη αναλόγως με την εισφορά 
τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ· 
υπογραμμίζει ότι η πλειοψηφία των 
κρατών μελών που δεν θα λαμβάνονται 
πλέον υπόψη για τα διαρθρωτικά ταμεία, 
θα επιτυγχάνουν εν τούτοις καθαρή 
εξοικονόμηση στον εθνικό τους 
προϋπολογισμό, χάρη στη επιστροφή των 
απελευθερωμένων πόρων· είναι 
διατεθειμένο να διαθέτει ενδεχομένως  
ένα περιορισμένο ποσοστό των 
απελευθερωμένων πόρων για σημαντικές 
προτεραιότητες και προκλήσεις σε 
επίπεδο ΕΕ, όπως έρευνα, ανάπτυξη, 
βιομηχανία και υπηρεσίες στους τομείς 
της γεωργίας, της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι αυτό θα 
συνοδεύεται από ουσιαστική μείωση της 
κανονιστικής επιβάρυνσης και βελτίωση 
των δυνατοτήτων πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένου και για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. nl

Τροπολογία 674
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προκειμένου να περιοριστούν 
αποτελεσματικά οι ανισότητες στο 
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επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

επίπεδο της ανάπτυξης των περιοχών·
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

Or. pl

Τροπολογία 675
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού·
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την 
επίμονη απαίτησή του να παραμείνουν, 
στο επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι ως ποσοστό χαμηλότερη από τα 
επίπεδα χρηματοδότησης της τρέχουσας 
περιόδου δημοσιονομικού 
προγραμματισμού· επαναλαμβάνει εν 
προκειμένω ότι οι αχρησιμοποίητοι ή
ακυρωθέντες πόροι συνοχής πρέπει να 
παραμείνουν στον προϋπολογισμό 
συνοχής·

Or. pt

Τροπολογία 676
Reimer Böge, László Surján, José Manuel Fernandes εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
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είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη· υπενθυμίζει 
τη θέση του ότι το ΑΕγχΠ πρέπει να 
παραμείνει το κύριο κριτήριο 
επιλεξιμότητας για τη χορήγηση βοήθειας 
περιφερειακής πολιτικής··

Or. en

Τροπολογία 677
Jan Mulder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη· φρονεί ότι ο 
βαθμός συγχρηματοδότησης της 
πολιτικής συνοχής πρέπει να μπορεί να 
αυξομειώνεται ούτως ώστε τα φτωχότερα 
κράτη μέλη να έχουν χαμηλότερο βαθμό 
εθνικής συμμετοχής στη χρηματοδότηση 
από τα πλουσιότερα και να μπορούν οι 
χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη να 
χρησιμοποιούν την ενίσχυσή τους με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα· 



AM\864090EL.doc 29/135 PE462.731v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 678
Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη 
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

65. τονίζει ότι μια επιτυχής και ενισχυμένη
πολιτική συνοχής χρειάζεται επαρκή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν πρέπει να 
είναι χαμηλότερη από τα επίπεδα 
χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
επαναλαμβάνει εν προκειμένω την επίμονη 
απαίτησή του να παραμείνουν, στο 
επόμενο ΠΔΠ, οι αχρησιμοποίητοι ή 
αποδεσμευμένοι πόροι συνοχής στον 
προϋπολογισμό συνοχής και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη· δηλώνει 
επιπλέον πεπεισμένο ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο και προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της πολιτικής συνοχής, πρέπει 
να εξεταστεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο 
επιστροφής στην προσέγγιση των 
πολλαπλών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 679
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65α. επισημαίνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020, που έχει μάλλον θεματικό 
χαρακτήρα, πρέπει να συνδυαστεί με την 
οριζόντια προσέγγιση της πολιτικής 
συνοχής, προκειμένου να επιτευχθεί 
ευρεία συμμετοχή και να υπάρξουν 
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αποτελέσματα σε όλες τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές,

Or. en

Τροπολογία 680
Milan Zver

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65β. φρονεί ότι πρέπει να αποφευχθούν 
οποιεσδήποτε δραστικές αλλαγές στην 
προσπάθεια διασφάλισης των 
προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης των 
περιφερειών και τονίζει, ως εκ τούτου, ότι 
πρέπει να συμφωνηθούν επαρκείς 
μεταβατικές ρυθμίσεις υπό το πρίσμα 
μιας εύλογης, δίκαιης και ευνόητης 
μετάβασης σε ένα αυξημένο επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας, ιδίως για 
περιφέρειες που θα βρεθούν κατά πάσα 
πιθανότητα εκτός του Στόχου της 
Σύγκλισης·

Or. en

Τροπολογία 681
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65γ. θεωρεί ότι είναι σημαντικό να
υποστηριχθεί μια σημαντική αύξηση του 
κοινοτικού προϋπολογισμού για τη 
στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής - προκειμένου να διπλασιαστούν 
τουλάχιστον τα σημερινά ποσά - που θα 
συνοδεύεται από μια βαθιά αλλαγή στην 
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κατανομή του· 

Or. pt

Τροπολογία 682
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65δ. θεωρεί σημαντικό οι συνεισφορές 
στην αύξηση αυτή να προέρχονται από 
αύξηση των συμμετοχών των κρατών 
μελών που έχουν υψηλότερο ΑΕΕ και 
υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, με 
την τροποποίηση των ισχυουσών 
κλιμάκων συνεισφοράς·

Or. pt

Τροπολογία 683
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65ε. θεωρεί σημαντικό να μειωθεί το 
υποχρεωτικό ποσοστό εθνικής 
συμμετοχής, περιοριζόμενο στο 10% κατ’ 
ανώτατο όριο της αξίας του έργου 
(δημόσιες ή ιδιωτικές δαπάνες ή 
επενδύσεις), ιδίως στις χώρες συνοχής 
(με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω από το 
μέσο όρο της Ένωσης)· 

Or. pt
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Τροπολογία 684
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και θεωρεί ότι πρέπει να 
καθιερωθεί ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής 
να συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

66. σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής 
να συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

Or. en

Τροπολογία 685
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 

66. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να συγκεντρώνουν στο μέλλον 
τα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια σε 
μικρό αριθμό προτεραιοτήτων που 
ανταποκρίνοντραι στις συγκεκριμένες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν· 
επισημαίνει ότι αυτό είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί μέσω της εκπόνησης, στο 
πλαίσιο των κανονισμών για τη πολιτική 
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«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

συνοχής, καταλόγου θεματικών 
προτεραιοτήτων που άπτεται των 
προτεραιοτήτων, ολοκληρωμένων 
κατευθυντηρίων γραμμών και 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και προτείνει 
να επιβάλλεται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες, αναλόγως του ύψους των 
κονδυλίων της ΕΕ για τα οποία γίνεται 
λόγος, να επικεντρώνονται σε 
περισσότερες ή σε λιγότερες 
προτεραιότητες· επικροτεί εν προκειμένω 
την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος και τις 
περιφέρειές του ή απευθείας με τις 
περιφέρειες –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

Or. en

Τροπολογία 686
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
προτάσεις με στόχο μια θεματική αναφορά
των χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020· επισημαίνει ότι έχει σημασία να 
συμμετέχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι ΜΚΟ στη 
διαδικασία καθορισμού των 
προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής· 
φρονεί ότι μέτρα σχετικά με τους πόρους 
«ειδικού προορισμού» και με τις βέλτιστες 
πρακτικές πρέπει να αξιολογούνται και 
κοινά προβλήματα και οι λύσεις σε αυτά 
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και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

πρέπει να προσδιορίζονται· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων·
τονίζει το γεγονός ότι η πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση είναι μία από τις βασικές 
αρχές της πολιτικής συνοχής και ότι είναι 
θεμελιώδους σημασίας στη προσπάθεια 
να διασφαλίζεται η ποιότητα της 
διαδικασίας λήψεως αποφάσεων, του 
στρατηγικού σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των στόχων· επισημαίνει ότι 
μια σαφέστερα διατυπωμένη αρχή της 
εταιρικής σχέσης και η διαφάνεια 
αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για 
την ορθή υλοποίηση της πολιτικής 
συνοχής και ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ 
πρέπει να ενισχυθούν κατά τον ίδιο 
τρόπο· εκτιμά επίσης ότι στρατηγικές 
προσαρμοσμένες στις τοπικές και 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες που 
λαμβάνουν υπόψη διαφορετικές 
αναπτυξιακές ανάγκες πρέπει επίσης να 
συνεχίσουν να αποτελούν τμήμα των 
θεμελίων της πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 687
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων της πολιτικής συνοχής 
στις προτεραιότητες της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και θεωρεί ότι πρέπει να 
καθιερωθεί ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
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ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε επιλέξιμο κράτος 
μέλος –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

Or. en

Τροπολογία 688
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 με αρκετή ευελιξία ώστε να είναι 
δυνατή η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων 
επενδυτικών αναγκών κάθε περιφέρειας· 
πιστεύει εξάλλου ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

Or. en
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Τροπολογία 689
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 με αρκετή ευελιξία ώστε να είναι 
δυνατή η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων 
επενδυτικών αναγκών κάθε περιφέρειας· 
πιστεύει εξάλλου ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

Or. en

Τροπολογία 690
Pat the Cope Gallagher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί 

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 με αρκετή ευελιξία ώστε να είναι 
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ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

δυνατή η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων 
επενδυτικών αναγκών κάθε περιφέρειας 
και πιστεύει ότι πρέπει να καθιερωθεί ένα 
σύστημα περισσότερο προσανατολισμένο 
στα αποτελέσματα απ’ ό,τι το τρέχον 
σύστημα των πόρων «ειδικού 
προορισμού»· επικροτεί εν προκειμένω την 
πρόθεση της Επιτροπής να συμφωνήσει με 
κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια –στο 
πλαίσιο των συμβάσεων αναπτυξιακής και 
επενδυτικής σύμπραξης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων– για 
συγκεκριμένους όρους και αιρεσιμότητες 
με στόχο την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί·

Or. en

Τροπολογία 691
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο αφενός 
μια ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση 
των χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και αφετέρου την εδραίωση της ίσης 
αντιμετώπισης περιφερειών σε 
μεταβατικό στάδιο και λοιπών 
περιφερειών με παρόμοιο επίπεδο 
ανάπτυξης·  θεωρεί ότι πρέπει να 
καθιερωθεί ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού» με παράλληλη 
μέριμνα ώστε η εν λόγω θεματική 
προσέγγιση στον προγραμματισμό των 
διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων 
συνοχής να λαμβάνει δεόντως υπόψη τις 
ανάγκες και τις προτεραιότητες που 
γνωστοποιούν οι περιφέρειες χωρίς να 
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υπονομεύεται η ενιαία εδαφική 
προσέγγιση· επικροτεί εν προκειμένω την 
πρόθεση της Επιτροπής να συμφωνήσει με 
κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια –στο 
πλαίσιο των συμβάσεων αναπτυξιακής και 
επενδυτικής σύμπραξης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων– για 
συγκεκριμένους όρους και αιρεσιμότητες 
με στόχο την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί·

Or. en

Τροπολογία 692
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπου ζητούμενο είναι η προώθηση 
της περιφερειακής ανάπτυξης 
(απασχόληση, εκπαίδευση, κοινωνική 
ένταξη) σε αντίθεση προς την 
περιφερειακή οικονομία· επιπλέον, πρέπει 
να αναπτυχθούν τα προγράμματα 
συνεργασίας με τη συμμετοχή διαφόρων 
κρατών μελών (ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία)· θεωρεί επίσης ότι πρέπει να 
καθιερωθεί ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
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στόχων που έχουν τεθεί·

Or. de

Τροπολογία 693
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει 
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού»· επικροτεί εν 
προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμφωνήσει με κάθε κράτος μέλος ή 
περιφέρεια –στο πλαίσιο των συμβάσεων 
αναπτυξιακής και επενδυτικής σύμπραξης 
και των επιχειρησιακών προγραμμάτων–
για συγκεκριμένους όρους και 
αιρεσιμότητες με στόχο την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί·

66. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει
συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο μια 
ισχυρότερη θεματική συγκέντρωση των 
χρηματοδοτήσεων συνοχής στις 
προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και θεωρεί ότι πρέπει να καθιερωθεί 
ένα σύστημα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα απ’ 
ό,τι το τρέχον σύστημα των πόρων 
«ειδικού προορισμού» τόσο για τις 
περιοχές του στόχου 1 όσο και για τις 
περιοχές του στόχου 2 αλλά φρονεί 
εντούτοις ότι αυτό δεν πρέπει να 
εμποδίζει την ευέλικτη χρήση των 
πόρων·· επικροτεί εν προκειμένω την 
πρόθεση της Επιτροπής να συμφωνήσει με 
κάθε κράτος μέλος ή περιφέρεια –στο 
πλαίσιο των συμβάσεων αναπτυξιακής και 
επενδυτικής σύμπραξης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων– για 
συγκεκριμένους όρους και αιρεσιμότητες 
με στόχο την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί· καλεί την Επιτροπή να 
διερευνήσει το ενδεχόμενο χρήσης 
«ρητρών λήξης ισχύος» σε σχέση με ένα 
σύστημα ακόμα περισσότερο 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα·

Or. en
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Τροπολογία 694
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66α. υπογραμμίζει ότι πρέπει και στο 
μέλλον να βρίσκονται στο επίκεντρο της 
πολιτικής συνοχής ευέλικτα 
προγράμματα, προσαρμοσμένα στις 
τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, που 
θα συμβάλουν στην υλοποίηση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω της παροχής επιτόπιων 
λύσεων στο εξαιρετικά ευρύ φάσμα 
αναπτυξιακών αναγκών που απαντώνται 
σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών 
αρχών·

Or. en

Τροπολογία 695
Dan Jørgensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66β. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
επικεντρωθεί σε ακόμα μεγαλύτερο 
βαθμό στην βιωσιμότητα η πολιτική 
συνοχής, κάτι που σημαίνει ότι μελέτες 
περιβαλλοντικού αντικτύπου και 
κλιματικές αξιολογήσεις πρέπει να 
διεξάγονται κάθε φορά που επιλέγονται 
προγράμματα προς χρηματοδότηση από 
τα ταμεία συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 696
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66 γ. ζητεί χάριν αποτελεσματικότητας να 
καταργηθούν ή να συγχωνευθούν ταμεία 
που είναι σημαντικά για την περιφερειακή 
ανάπτυξη ή τη συνοχή·  συνιστά να 
εγκαταλειφθεί το Ταμείο για την 
Παγκοσμιοποίηση ως αυτόνομο μέσο και 
να ληφθεί δεόντως υπόψη η αποστολή 
του στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου· 
ζητεί την επανεξέταση του βαθμού στον 
οποίο η συγχώνευση του Κοινωνικού 
Ταμείου και του Ταμείου για την 
περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να 
ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές 
Συνθήκες· επισημαίνει ότι οι δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου για την 
Περιφερειακή Ανάπτυξη και του 
Κοινωνικού Ταμείου έχουν προβλεφθεί ως 
επί το πλείστον για τη χρηματοδότηση 
έργων του ίδιου τύπου·

Or. de

Τροπολογία 697
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και 

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο·



PE462.731v02-00 42/135 AM\864090EL.doc

EL

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για 
όλα αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· 
είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 698
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Riikka Manner, Giommaria Uggias, εξ 
ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· 
είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή·

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού, η μείωση των περιττών 
αποκλίσεων μεταξύ όλων των 
προγραμμάτων και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, τα 
προγράμματα-πλαίσιο, το ΕΓΤΑΑ και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, καθώς και η 
αποφυγή επικαλύψεων και η βελτίωση 
του συντονισμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση και του ΕΚΤ· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· 
φρονεί ότι παρόμοιες προτεραιότητες 
οφείλουν να εξασφαλίσουν σημαντικούς 
πόρους για τις αναγκαίες επενδύσεις στη 
μεταφορά, στην ενέργεια και στην έρευνα· 



AM\864090EL.doc 43/135 PE462.731v02-00

EL

είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 699
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή·
είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή·

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ταμείο συνοχής, το νέο ταμείο 
καινοτομίας και βιωσιμότητας, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και την ΚΓΠ· 
πιστεύει επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 700
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
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δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· 
είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή·

δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση 
αυτή·και πιστεύει επίσης ότι το γεγονός 
της προέλευσης των δημοσιονομικών 
πόρων από διαφορετικά κονδύλια του 
προϋπολογισμού δεν πρέπει να 
παρεμποδίζει την δημιουργία συνεργιών·
είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή αλλά με τους 
δικούς του κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 701
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubialεξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· 

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή·
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είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή·

φρονεί δε ότι πρέπει να υπάρχει 
συντονισμός σε όλα τα επίπεδα χάραξης 
πολιτικής, από τον στρατηγικό 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και τις 
πληρωμές έως την περάτωση, τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση· είναι πεπεισμένο ότι 
το ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει 
αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για τη 
συνοχή διατηρώντας παράλληλα την 
αυτονομία του·

Or. en

Τροπολογία 702
Jan Olbrycht, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· 
είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή·

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· 
είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμένει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή σε όλα τα στάδια 
του προγραμματισμού, της εφαρμογής 
και της διαχείρισης του 

Or. en
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Τροπολογία 703
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· 
είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή·

67. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
χρησιμοποίηση των πόρων με όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερο και 
αποδοτικότερο τρόπο, η βελτίωση του 
συντονισμού και η δημιουργία 
μεγαλύτερων συνεργειών ανάμεσα στο 
ΕΤΠΑ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας· πιστεύει 
επομένως ότι η δημιουργία κοινού 
στρατηγικού πλαισίου, το οποίο να θέτει 
κοινές επενδυτικές προτεραιότητες για όλα 
αυτά τα ταμεία, αντιπροσωπεύει ένα 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· 
είναι πεπεισμένο ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
παραμείνει αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για τη συνοχή, υπαγόμενο μεν 
στις γενικές διατάξεις περί ταμείων αλλά 
διαθέτοντας ίδιους κανόνες και 
προϋπολογισμό, δεδομένου ότι η 
κοινωνική συνοχή αποτελεί, σύμφωνα με 
το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, θεμελιώθη στόχο 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 704
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67α. επισημαίνει ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
τύχει ενίσχυσης δεδομένων των 
αυξανόμενων καθηκόντων στον χώρο της 
κοινωνικής ένταξης, όπως οι τέσσερις 



AM\864090EL.doc 47/135 PE462.731v02-00

EL

κατευθυντήριες γραμμές για την 
απασχόληση, οι αρχές της αξιοπρεπούς 
και καλής απασχόλησης, η πάταξη της 
επισφαλούς και αδήλωτης εργασίας, η 
καταπολέμηση της φτώχειας, η επίτευξη 
της ισότητας των φύλων και των 
κατάλληλων συνθηκών για την 
εναρμόνιση εργασίας και προσωπικής 
ζωής, καθώς και η επανένταξη στηνα 
γορά εργασίας υψηλής ποιότητας· 
υπενθυμίζει ότι το ΕΚΤ οφείλει να 
προσαρμόζεται σε ιδιαίτερες τοπικές και 
εδαγικές συνθήκες και τάσσεται συνεπώς 
υπέρ μιας προσέγγισης «από κάτω προς 
τα πάνω» όσον αφορά τον προσδιορισμό 
των στόχων του· 

Or. en

Τροπολογία 705
Elisabeth Schroedter, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67β. παρατηρεί ότι η αύξηση της 
απασχόλησης των γυναικών θα έχει 
αποφασιστική σημασία στην προσπάθεια 
επίτευξης των στόχων της στρατηγικής 
για το 2020 και για τον λόγο αυτό πρέπει 
να επιλυθεί πλήρως κάθε ζήτημα που 
στέκει εμπόδιο στην συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· 
επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο οφείλει να παράσχει επαρκείς 
πόρους για να αντιμετωπιστούν οι 
οφειλόμενες στο φύλο ανισότητες στην 
αγορά εργασίας και ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει 
να χρηματοδοτήσει επαρκώς τις 
υποδομές μέριμνας των παιδιών, των 
ηλικιωμένων και των λοιπών προσώπων 
που χρήζουν φροντίδας· 
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Or. en

Τροπολογία 706
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67γ. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας οφείλει να επιστήσει σε 
ακόμα μεγαλύτερο βαθμό την προσοχή 
στους νέους, σε όσους εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο, στους ηλικιωμένους, 
στις γυναίκες, στα μειονεκτούντα άτομα 
και στους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τάσσεται 
υπέρ μιας ακόμα πιο στρατηγικής 
αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου μέσω της 
διοχέτευσης πόρων προοριζόμενων για 
την προτεραιότητα περί έξυπνης 
ανάπτυξης της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» σε μέτρα που αποσκοπούν στην 
επαγγελματική κατάρτιση, στην 
κινητικότητα των νέων ανθρώπων, στην 
υποστήριξη της ενεργού γήρανσης, στην 
βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας και στην επανένταξη, 
στην δημιουργία των απαραίτητων 
δεξιοτήτων για μια ενεργειακά αυτάρκη 
κοινωνία που έχει ξεπεράσει τον 
άνθρακα, στην καταπολέμηση της 
ανεργίας, της φτώχειας, των διακρίσεων, 
της απώλειας της πολιτιστικής 
ποικιλομορφίας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 707
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67δ.  εφιστά την προσοχή στον θεμελιώδη 
ρόλο του ΕΚΤ στην προσπάθεια 
επίτευξης των κοινωνικών και 
εργασιακών στόχων της στρατηγικής 
"Ευρώπη 2020" και εκτιμά ότι πρέπει 
συνεπώς να θεωρηθεί ότι συνιστά 
πολιτικήπροτεραιότητα και να 
χρηματοδοτηθεί αντιστοίχως·

Or. en

Τροπολογία 708
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67ε. φρονεί ότι η εδαφική συνεργασία 
αποτελεί πηγή ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας και πρέπει συνεπώς 
να χρηματοδοτηθεί καταλλήλως·

Or. en

Τροπολογία 709
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves, Vincent Peillon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67 ζ. επισημαίνει τις μη αξιοποιούμενες 
συνέργειες μεταξύ της πολιτικής για τη 
συνοχή, των άλλων τομεακών πολιτικών 
και της πτυχής της εξωτερικής δράσης 
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της Ένωσης, ειδικότερα για τις 
περιφερειακές και άκρως 
απομακρυσμένες περιοχές·  απευθύνει 
έκκληση για καλύτερο συντονισμό και 
διαδικασίες διασταυρούμενης 
χρηματοδότησης μεταξύ των ταμείων
συνοχής και των χρηματοπιστωτικών 
μέσων των εξωτερικών πολιτικών όπως 
το ΕΤΑ ή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI)· 

Or. fr

Τροπολογία 710
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

68. πιστεύει ότι οι πόλεις, ως 
λειτουργούσες αστικές περιοχές, μπορούν 
να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 711
Pat the Cope Gallagher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

68. πιστεύει ότι οι πόλεις, ως 
λειτουργούσες αστικές περιοχές, μπορούν 
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περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 712
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

68. πιστεύει ότι οι πόλεις, ως 
λειτουργούσες αστικές περιοχές, μπορούν 
να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 713
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 



PE462.731v02-00 52/135 AM\864090EL.doc

EL

οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων·
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 714
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

68. πιστεύει ότι οι αστικές περιοχές
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των αστικών 
προβλημάτων, είτε οφείλονται στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση είτε στον 
κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει κατά 
συνέπεια την ανάγκη μιας ενισχυμένης και 
πιο εστιασμένης προσέγγισης στην 
οριζόντια τοπική ανάπτυξη, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 
ΕΕ στην αστική διάσταση των γεωργικών 
περιοχών, στους δεσμούς πόλης και 
υπαίθρου και στις λειτουργούσες 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 715
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 

68. πιστεύει ότι οι πόλεις, ως τόποι με 
μεγάλο βαθμό δυσχερειών (ανεργία, 
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περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

κοινωνικός αποκλεισμός, μετανάστευση),
μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή με παράλληλη 
μέριμνα για τη δημιουργία 
εξισορροπημένων συνθηκών για την 
συνεργιστική ανάπτυξη των αστικών, 
προαστειακών και αγροτικών περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προγραμμάτων κινητικότητας του 
αστικού χώρου·

Or. en

Τροπολογία 716
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας πιο 
εστιασμένης προσέγγισης στην αστική 
διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή·

Or. de

Τροπολογία 717
Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή· υπενθυμίζει ότι 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχέση μεταξύ 
των πόλεων και των περιφερειών τους ως 
λειτουργουσών αστικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 718
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή·

68. πιστεύει ότι οι πόλεις μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν 
στην αντιμετώπιση των τοπικών 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων· 
τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην αστική διάσταση της 
πολιτικής για τη συνοχή· εκτιμά 
ταυτοχρόνως ότι πρέπει να δοθεί
προσοχή στις περιφέρειες και ιδιαίτερα 
στις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες
πάσχουν από σοβαρά προβλήματα 
εδαφικής συνοχής αλλά και από ελλείψεις 
καταλλήλων υποδομών μολονότι
συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη 
μέσω του τουρισμού και άλλων 
οικονομικών δραστηριοτήτων του 
πρωτογενή τομέα
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Or. el

Τροπολογία 719
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68α. αντιλαμβάνεται ότι, βάσει της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις αγροτικές 
περιοχές, στις περιοχές που συντελείται 
βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές 
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, 
όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές· φρονεί ότι οι πόροι και οι 
δυνατότητες που περικλείουν τούτες οι 
περιοχές μπορούν να συμβάλουν 
αποφασιστικά στην μελλοντική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· τονίζει συνεπώς ότι τούτες οι 
περιοχές που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα πρέπει να συμπεριληφθούν 
και στο επόμενο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 720
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68β. αντιλαμβάνεται ότι, βάσει της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στις αγροτικές 
περιοχές, στις περιοχές που συντελείται 
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βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές 
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, 
όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι 
ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι 
νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές 
περιοχές· φρονεί ότι οι πόροι και οι 
δυνατότητες που περικλείουν τούτες οι 
περιοχές μπορούν να συμβάλουν 
αποφασιστικά στην μελλοντική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· τονίζει συνεπώς ότι τούτες οι 
περιοχές που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα πρέπει να συμπεριληφθούν 
και στο επόμενο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 721
Patrice Tirolien, Vincent Peillon, Luís Paulo Alves

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68γ. αντιλαμβάνεται ότι, βάσει της 
Συνθήκης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις αγροτικές περιοχές, στις 
περιοχές που συντελείται βιομηχανική 
μετάβαση και στις περιοχές που 
πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, 
όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές ή οι 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα 
αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, 
διασυνοριακές και ορεινές περιοχές· 
φρονεί ότι οι πόροι και οι δυνατότητες 
που περικλείουν τούτες οι περιοχές 
μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά 
στην μελλοντική ανταγωνιστικότητα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει συνεπώς 
ότι τούτες οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα πρέπει να 
συμπεριληφθούν και στο επόμενο ΠΔΠ·
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Τροπολογία 722
Reimer Böge, Μαριέττα Γιαννάκου, Ιωάννης Κασουλίδης, Sophie Auconie εξ ονόματος 
της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68δ. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ, «δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή (…) στις (…) περιοχές 
που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα 
φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα» 
(άρθρο 174, εδάφιο 3 ΣΛΕΕ), όπως είναι 
τα βουνά, τα νησιά και οι υπερβόρειες 
περιοχές με χαμηλή πλυθυσμιακή 
πυκνότητα· φρονεί ότι απαιτείται η 
εκπόνηση ειδικής στρατηγικής για τούτες 
τις περιοχές, σύμφωνα με το ψήφισμά του 
της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, και ότι 
πρέπει η εν λόγω στρατηγική να 
αντανακλάται στο επόμενο ΠΔΠ· 
επαναλαμβάνει τη θέση του, σύμφωνα με 
την οποία πρέπει να συνεχιστεί η λήψη 
μέτρων υπέρ των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών (άρθρο 349 ΣΛΕΕ)·

Or. en

Τροπολογία 723
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68ε. εκφράζει ικανοποίησή του για την 
εδαφική διάσταση της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία που εμπεριέχουν τα 
διασυνοριακά προγράμματα και τονίζει 
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ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής 
χρηματοδότηση της εδαφικής 
συνεργασίας· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει κατά πόσο είναι δυνατόν οι 
ήδη λειτουργούσες υποδομές που 
απαντώνται εντός των περιφερειακών 
πολιτικών να εφαρμοστούν επίσης στην 
διαχείριση άλλων διασυνοριακών μέσων, 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 
Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία 
των προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 724
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68 στ. είναι πεπεισμένο ότι μία πολιτική 
προσηλωμένη στην ανάπτυξη της 
υπαίθρου θα είναι σημαντικότατη και στο 
μέλλον, προκειμένου να δημιουργηθούν 
βιώσιμες οικονομικές δομές, να 
εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στην 
κοινωνική ανάπτυξη και να γίνουν οι 
αγροτικές περιοχές ελκυστικές για τους 
νέους· 

Or. de

Τροπολογία 725
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68ζ. φρονεί ότι, πέραν των πόλεων, 
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σημαντικό ρόλο στην περιφερειακή 
ανάπτυξη μπορούν να παίξουν οι 
γεωργικού χαρακτήρα προαστειακές 
ζώνες· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
αποδοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στις 
γεωργικού χαρακτήρα προαστειακές 
ζώνες·

Or. en

Τροπολογία 726
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68η.  καθώς και ολοκληρωμένο αστικό 
σύστημα, ανεξαρτήτως συγκεντρωτικής 
ή πολυκεντρικής δομής·

Or. en

Τροπολογία 727
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 

69. υπενθυμίζει ότι η 
αναποτελεσματικότητα πρέπει να 
περιοριστεί στο ελάχιστο και οι 
παραβάσεις πρέπει να εντοπίζονται και 
να τιμωρούνται αμέσως· υπενθυμίζει ότι 
μια από τις κυριότερες επικρίσεις που 
ασκούνται για την πολιτική συνοχής 
αφορά τους περίπλοκους κανόνες της· 
επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
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αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών·

μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών·

Or. en

Τροπολογία 728
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών·

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της και τις δυσανάλογες απαιτήσεις που 
επιβαρύνουν τα μικρά προγράμματα και 
έργα·· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στην 
διατήρηση του τρέχοντος συστήματος 
εφαρμογής στις κύριες γραμμές του και 
στην αποφυγή ουσιαστικών 
τροποποιήσεων, στη μείωση της 
πολυπλοκότητας και της διοικητικής 
επιβάρυνσης και σε μια διαφανέστερη και 
αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων
μεταξύ πόλεων, δήμων και περιφερειών· 
τονίζει ότι ο οικονομικός έλεγχος και οι 
πρακτικές λογιστικού ελέγχου πρέπει να 
βασίζονται σαφώς στην τήρηση των 
ρυθμιστικών διατάξεων και οφείλουν να 
συμμορφώνονται με την αρχή της 
αναλογικότητας·

Or. en



AM\864090EL.doc 61/135 PE462.731v02-00

EL

Τροπολογία 729
Pat the Cope Gallagher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών·

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της και τις δυσανάλογες απαιτήσεις που 
επιβαρύνουν τα μικρά προγράμματα και 
έργα·· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· τονίζει ότι ο 
οικονομικός έλεγχος και οι πρακτικές 
λογιστικού ελέγχου πρέπει να βασίζονται 
σαφώς στην τήρηση των ρυθμιστικών 
διατάξεων και οφείλουν να 
συμμορφώνονται με την αρχή της 
αναλογικότητας·και αντιτίθεται σθεναρά 
στην κανονιστική παρείσφρηση στην 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 730
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα της 
σταυροειδούς χρηματοδότησης και της
απλούστευσης των κανόνων και 
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μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών·

διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών·

Or. en

Τροπολογία 731
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών·

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών, καθώς και 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών ζητεί, 
βάσει της αρχής της αναλογικότητας, η 
ένταση των ελέγχων να είναι ανάλογη με 
τον κίνδυνο παρατυπιών·

Or. en

Τροπολογία 732
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών·

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· τονίζει ότι τα 
συστήματα λογιστικού ελέγχου και 
εποπτείας κάθε περιφέρειας πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα 
πρότυπα· ζητεί, βάσει της αρχής της 
αναλογικότητας, η ένταση των ελέγχων να 
είναι ανάλογη με τον κίνδυνο παρατυπιών 
και τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί ο 
αριθμός των επιτόπιων λογιστικών 
ελέγχων που πραγματοποιεί η Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 733
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων,
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· τονίζει ότι οι 
έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται με βάση 
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ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο
παρατυπιών· 

έναν ενιαίο ορισμό των παρατυπιών·

Or. it

Τροπολογία 734
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών·

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών· επισημαίνει ότι, παρά τα 
αιτήματα περί απλούστευσης που η 
Επιτροπή έχει υποβάλλει τα πέντε 
τελευταία χρόνια τουλάχιστον, καμία 
πρόοδος δεν έχει σημειωθεί·

Or. en

Τροπολογία 735
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 

69. υπενθυμίζει ότι μια από τις κυριότερες 
επικρίσεις που ασκούνται για την πολιτική 
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συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών·

συνοχής αφορά τους περίπλοκους κανόνες 
της· επιμένει στη σπουδαιότητα μιας 
απλούστευσης των κανόνων και 
διαδικασιών της πολιτικής αυτής, στη 
μείωση της πολυπλοκότητας, και της 
διοικητικής επιβάρυνσης και σε μια 
διαφανέστερη και αποτελεσματικότερη 
κατανομή των πόρων μεταξύ πόλεων, 
δήμων και περιφερειών· ζητεί, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, η ένταση των 
ελέγχων να είναι ανάλογη με τον κίνδυνο 
παρατυπιών· ζητεί, επίσης, η κατανομή 
των πόρων να γίνεται με βάση τα πιο 
πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της 
Eurostat ώστε να λαμβάνονται υπ' όψιν 
πλήρως οι συνέπειες της οικονομικής 
κρίσης

Or. el

Τροπολογία 736
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69α. παραπέμπει στην ΕΠΑ της 
διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας και 
επισημαίνει την αναγκαιότητα μιας 
ενισχυμένης και πιο εστιασμένης 
προσέγγισης στην διάσταση περί 
εδαφικής συνεργασίας που περιέχει η 
πολιτική συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 737
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 
προσέγγιση στην πολιτική συνοχής και 
ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της· πιστεύει ότι η 
κατάρτιση συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων δεικτών αποτελεσμάτων 
πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για τη 
στάθμιση της πραγματικής προόδου που 
συντελείται στην κατεύθυνση των 
συμφωνημένων στόχων· επικροτεί την 
πρόταση της Επιτροπής για εκ των 
προτέρων αξιολόγηση, συνεχή 
αξιολόγηση και αξιολόγηση αντικτύπου 
σε σχέση με κάθε επιχειρησιακό 
πρόγραμμα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 738
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 
προσέγγιση στην πολιτική συνοχής και
ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της· πιστεύει ότι η 
κατάρτιση συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων δεικτών αποτελεσμάτων 
πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για τη 
στάθμιση της πραγματικής προόδου που 
συντελείται στην κατεύθυνση των 
συμφωνημένων στόχων· επικροτεί την 
πρόταση της Επιτροπής για εκ των 
προτέρων αξιολόγηση, συνεχή αξιολόγηση 
και αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση με 

70. ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της πολιτικής 
συνοχής· προειδοποιεί ότι με την αύξηση 
των υποχρεώσεων αναφοράς, οι οποίες 
υπερβαίνουν τις τρέχουσες διαδικασίες, η 
πολιτική συνοχής θα επιβαρυνθεί με 
ακόμη περισσότερο διοικητικό φόρτο·
επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για 
εκ των προτέρων αξιολόγηση, συνεχή 
αξιολόγηση και αξιολόγηση αντικτύπου σε 
σχέση με κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα·
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κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 739
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 
προσέγγιση στην πολιτική συνοχής και 
ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της· πιστεύει ότι η 
κατάρτιση συγκεκριμένων και μετρήσιμων 
δεικτών αποτελεσμάτων πρέπει να 
θεωρείται προϋπόθεση για τη στάθμιση της 
πραγματικής προόδου που συντελείται 
στην κατεύθυνση των συμφωνημένων 
στόχων· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, συνεχή αξιολόγηση και 
αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση με κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 
προσέγγιση στην πολιτική συνοχής και 
ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της· επισημαίνει ότι 
η αρχή της εταιρικής σχέσης μπορεί να 
παίξει κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη βελτίωση 
και πρέπει να αναβαθμιστεί στο πλαίσιο 
της απλούστευσης· πιστεύει ότι η 
κατάρτιση συγκεκριμένων και μετρήσιμων 
δεικτών αποτελεσμάτων πρέπει να 
θεωρείται προϋπόθεση για τη στάθμιση της 
πραγματικής προόδου που συντελείται 
στην κατεύθυνση των συμφωνημένων 
στόχων· επικροτεί την πρόταση της
Επιτροπής για εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, συνεχή αξιολόγηση και 
αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση με κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα· υπενθυμίζει ότι 
και άλλες αρχές της πολιτικής συνοχής, 
όπως η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, η 
προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», η
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις πολιτικές της ΕΕ 
συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης 
της διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό, οι ίσες ευκαιρίες, η 
ενιαία ολοκληρωμένη προσέγγιση και η 
προσθετικότητα είναι εγνωσμένης 
σημασίας·

Or. en
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Τροπολογία 740
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 
προσέγγιση στην πολιτική συνοχής και 
ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της· πιστεύει ότι η 
κατάρτιση συγκεκριμένων και μετρήσιμων 
δεικτών αποτελεσμάτων πρέπει να 
θεωρείται προϋπόθεση για τη στάθμιση της 
πραγματικής προόδου που συντελείται 
στην κατεύθυνση των συμφωνημένων 
στόχων· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, συνεχή αξιολόγηση και 
αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση με κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 
προσέγγιση στην πολιτική συνοχής και 
ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της· πιστεύει ότι η 
κατάρτιση συγκεκριμένων και μετρήσιμων 
δεικτών αποτελεσμάτων πρέπει να 
θεωρείται προϋπόθεση για τη στάθμιση της 
πραγματικής προόδου που συντελείται 
στην κατεύθυνση των συμφωνημένων 
στόχων·

Or. pt

Τροπολογία 741
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 
προσέγγιση στην πολιτική συνοχής και 
ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της· πιστεύει ότι η 
κατάρτιση συγκεκριμένων και μετρήσιμων 
δεικτών αποτελεσμάτων πρέπει να 
θεωρείται προϋπόθεση για τη στάθμιση της 

70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 
προσέγγιση στην πολιτική συνοχής και 
ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της· πιστεύει ότι η 
κατάρτιση συγκεκριμένων και μετρήσιμων 
δεικτών αποτελεσμάτων πρέπει να 
θεωρείται προϋπόθεση για τη στάθμιση της 
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πραγματικής προόδου που συντελείται 
στην κατεύθυνση των συμφωνημένων 
στόχων· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, συνεχή αξιολόγηση και 
αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση με κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα·

πραγματικής προόδου που συντελείται 
στην κατεύθυνση των συμφωνημένων 
στόχων· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, συνεχή αξιολόγηση και 
αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση με κάθε 
επιχειρησιακό πρόγραμμα· εκτιμά ότι οι 
υποχρεωτικές εθνικές δηλώσεις 
διαχείρισης που εκδίδονται και 
υπογράφονται σε υπουργικό επίπεδο και 
αποτελούν αντικείμενο του δέοντος 
λογιστικού ελέγχου από ανεξάρτητο 
λογιστικό ελεγκτή συνιστούν απαραίτητο 
και επιτακτικό βήμα για να 
αντιμετωπιστούν η έλλειψη αποδοχής και 
η διαδεδομένη αντίληψη περί 
χρηματοοικονομικής κακοδιαχείρισης 
στο ευρωπαϊκό επίπεδο που επικρατούν 
σήμερα· παροτρύνει συνεπώς τα κράτη 
μέλη να εκδίδουν τις εν λόγω δηλώσεις·

Or. en

Τροπολογία 742
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 
προσέγγιση στην πολιτική συνοχής και 
ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της· πιστεύει ότι η 
κατάρτιση συγκεκριμένων και μετρήσιμων 
δεικτών αποτελεσμάτων πρέπει να 
θεωρείται προϋπόθεση για τη στάθμιση της 
πραγματικής προόδου που συντελείται 
στην κατεύθυνση των συμφωνημένων 
στόχων· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, συνεχή αξιολόγηση και 
αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση με κάθε 

70. τονίζει ότι χρειάζεται μια περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα 
προσέγγιση στην πολιτική συνοχής και 
ζητεί να βελτιωθούν τα συστήματα 
παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον 
αφορά την εφαρμογή της· πιστεύει ότι η 
κατάρτιση συγκεκριμένων και μετρήσιμων 
δεικτών αποτελεσμάτων πρέπει να 
θεωρείται προϋπόθεση για τη στάθμιση της 
πραγματικής προόδου που συντελείται 
στην κατεύθυνση των συμφωνημένων 
στόχων· επικροτεί την πρόταση της 
Επιτροπής για εκ των προτέρων 
αξιολόγηση, συνεχή αξιολόγηση και 
αξιολόγηση αντικτύπου σε σχέση με κάθε 
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επιχειρησιακό πρόγραμμα· επιχειρησιακό πρόγραμμα· καλεί την 
Επιτροπή να επεξεργαστεί περαιτέρω τις 
προτάσεις της στον τομέα των 
καινοτόμων δεικτών, ειδικότερα εκείνων 
που μπορούν, συμπληρώνοντας το ΑΕΠ, 
να διασφαλίσουν καλύτερο επίπεδο 
ανάπτυξης των περιοχών μας·

Or. fr

Τροπολογία 743
Reimer Böge, Markus Pieper εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70α. υπενθυμίζει ότι η 
συγχρηματοδότηση αποτελεί μία από τις 
θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής συνοχής 
και πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθεί στην 
επόμενη περίοδο προγραμματισμού· 
πιστεύει σε μια διαφοροποιημένη 
προσέγγιση όσον αφορά το επίπεδο 
συγχρηματοδότησης για περιφέρειες που 
είναι επιλέξιμες βάσει διαφορετικών 
στόχων της πολιτικής συνοχής· 
υπογραμμίζει ότι το μέγιστο επίπεδο 
συγχρηματοδότησης της ΕΕ πρέπει 
πάντα να τηρείται

Or. en

Τροπολογία 744
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70β. θεωρεί ότι η διαφάνεια στη διάθεση 
των κονδυλίων εδραιώνει την ορθή 
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εφαρμογή και συνιστά καίρια 
προϋπόθεση για την επίτευξη των γενικών 
στόχων της πολιτικής για τη συνοχή, ως 
εκ τούτου πρέπει να ενισχυθεί· πιστεύει 
ακράδαντα ότι η κοινοποίηση του 
καταλόγου των δικαιούχων συνιστά 
αποτελεσματικό εργαλείο εφαρμογής που 
πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει με 
παράλληλη υιοθέτηση της καλής 
διακυβέρνησης μέσω της συνάρτησης με 
τις προτεραιότητες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 745
Sophie Auconie, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70 δ. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρόταση της Επιτροπής για τη 
δημιουργία νέας προσωρινής κατηγορίας 
περιοχών με ποσοστό μεταξύ 75% και 
90% του ΑΕΠ της Ένωσης· υπογραμμίζει 
ότι το σύστημα αυτό αποβλέπει στην 
υποκατάσταση του σημερινού 
συστήματος σταδιακής κατάργησης και 
καθιέρωσης της ενίσχυσης, με στόχο να 
περιοριστεί το παρατηρούμενο όριο του 
75% του ΑΕΠ της Ένωσης (ισχύον όριο 
επιλεξιμότητας μεταξύ του στόχου 1 και 
του στόχου 2), και να διασφαλιστεί η ίση 
μεταχείριση μεταξύ των περιοχών αυτών· 
εκτιμά ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
ταυτόχρονα οι δυσκολίες των περιοχών 
που, από το 2013, θα πάψουν για πρώτη 
φορά να υπάγονται στον στόχο σύγκλισης, 
και εκείνες των περιοχών που, παρόλο 
που ήταν επιλέξιμες για το στόχο της 
ανταγωνιστικότητας κατά την περίοδο 
του σημερινού προγραμματισμού, 
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 
διαρθρωτικές κοινωνικοοικονομικές 
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δυσκολίες ως προς της υλοποίηση των 
στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2010· 
θεωρεί ότι η δημιουργία της κατηγορίας 
αυτής θα καταστεί εφικτή χάρη στο 
γεγονός ότι σημαντικός αριθμός περιοχών 
έχουν ξεπεράσει το όριο του 75% του 
ΑΕΠ της Ένωσης και, κατά συνέπεια, 
αυτομάτως θα εξέλθουν από το στόχο της 
σύγκλισης· υπογραμμίζει ότι η αλλαγή 
αυτή δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος 
των περιοχών που εξέρχονται σήμερα από 
το στόχο της σύγκλισης ή της 
ανταγωνιστικότητας ούτε να οδηγήσει σε 
αύξηση του προϋπολογισμού για την 
πολιτική συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία 746
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70δ. εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής 
για ενδιάμεση κατηγορία πρέπει να 
υποστηριχτεί· καλεί την Επιτροπή να 
παράσχει περαιτέρω πληροφορίες όσον 
αφορά τις δημοσιονομικές συνέπειες μιας 
τέτοιας πρότασης·

Or. en

Τροπολογία 747
Reimer Böge, Μαριέττα Γιαννάκου, Milan Zver, José Manuel Fernandes εξ ονόματος 
της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70ε. καλεί την Επιτροπή, με την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού κατά νου, να 
θεσπίσει ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα 
σταδιακής μεταβατικής ενίσχυσης, ιδίως 
για περιφέρειες που δεν θα είναι πλέον 
επιλέξιμες για τον Στόχο της Σύγκλισης 
,προκειμένου να αποκτήσουν σαφέστερο 
καθεστώς και μεγαλύτερη ασφάλεια στην 
πορεία ανάπτυξής τους·

Or. en

Τροπολογία 748
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. προειδοποιεί ενάντια στην επιβολή 
οποιασδήποτε μακροοικονομικής 
αιρεσιμότητας συνδεόμενης με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
για τις χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς 
αυτό θα αντιστρατευόταν τους ίδιους 
τους στόχους που οφείλει να επιδιώκει η 
πολιτική συνοχής·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 749
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. προειδοποιεί ενάντια στην επιβολή 
οποιασδήποτε μακροοικονομικής 

71. απορρίπτει την επιβολή οποιασδήποτε 
μακροοικονομικής αιρεσιμότητας 
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αιρεσιμότητας συνδεόμενης με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για 
τις χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς αυτό 
θα αντιστρατευόταν τους ίδιους τους 
στόχους που οφείλει να επιδιώκει η 
πολιτική συνοχής·

συνδεόμενης με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις 
χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς αυτό θα 
αντιστρατευόταν τους ίδιους τους στόχους 
που οφείλει να επιδιώκει η πολιτική 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 750
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. προειδοποιεί ενάντια στην επιβολή 
οποιασδήποτε μακροοικονομικής 
αιρεσιμότητας συνδεόμενης με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για 
τις χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς 
αυτό θα αντιστρατευόταν τους ίδιους τους 
στόχους που οφείλει να επιδιώκει η 
πολιτική συνοχής·

71. προειδοποιεί ενάντια στην επιβολή 
οποιασδήποτε μακροοικονομικής 
αιρεσιμότητας συνδεόμενης με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επί 
του Ταμείου Συνοχής, καθώς αυτό θα 
αντιστρατευόταν τους ίδιους τους στόχους 
που οφείλει να επιδιώκει η πολιτική 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 751
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. προειδοποιεί ενάντια στην επιβολή 
οποιασδήποτε μακροοικονομικής 
αιρεσιμότητας συνδεόμενης με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για 
τις χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς αυτό 
θα αντιστρατευόταν τους ίδιους τους 
στόχους που οφείλει να επιδιώκει η 
πολιτική συνοχής·

71. προειδοποιεί ενάντια στην επιβολή 
οποιωνδήποτε κυρώσεων στο πλαίσιο της
μακροοικονομικής αιρεσιμότητας 
συνδεόμενης με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις 
χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς αυτό θα 
αντιστρατευόταν τους ίδιους τους στόχους 
που οφείλει να επιδιώκει η πολιτική 
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συνοχής και συγκεκριμένα την μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 752
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. προειδοποιεί ενάντια στην επιβολή 
οποιασδήποτε μακροοικονομικής 
αιρεσιμότητας συνδεόμενης με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για 
τις χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς αυτό 
θα αντιστρατευόταν τους ίδιους τους 
στόχους που οφείλει να επιδιώκει η 
πολιτική συνοχής·

71. εκτιμά ότι η επιβολή οποιασδήποτε 
μακροοικονομικής αιρεσιμότητας 
συνδεόμενης με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις 
χρηματοδοτήσεις συνοχής θα είχε 
αρνητικές συνέπειες και θα 
αντιστρατευόταν τους ίδιους τους στόχους 
που οφείλει να επιδιώκει η πολιτική 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 753
Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. προειδοποιεί ενάντια στην επιβολή 
οποιασδήποτε μακροοικονομικής 
αιρεσιμότητας συνδεόμενης με το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για 
τις χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς αυτό 
θα αντιστρατευόταν τους ίδιους τους 
στόχους που οφείλει να επιδιώκει η 
πολιτική συνοχής·

71. προειδοποιεί ενάντια στην επιβολή 
μακροοικονομικής αιρεσιμότητας 
συνδεόμενης με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις 
χρηματοδοτήσεις συνοχής, καθώς αυτό θα 
αντιστρατευόταν τους ίδιους τους στόχους 
που οφείλει να επιδιώκει η πολιτική 
συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 754
Markus Pieper, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71a. ζητεί να κατατεθεί πρόταση για 
αυστηρότερες και αυτόματα 
ενεργοποιούμενες διατάξεις για στενότερη 
εποπτεία του βαθμού στον οποίο 
χρησιμοποιούνται νόμιμα και σύμφωνα 
με τον καθορισμένο στόχο οι 
διαρθρωτικοί πόροι από κράτη μέλη που 
παραβιάζουν σοβαρά τα κριτήρια 
σταθερότητας της ΕΕ και ταυτόχρονα 
χρησιμοποιούν διαρθρωτικούς πόρους 
κατά τρόπο που τραβά ιδιαίτερα την 
προσοχή·

Or. de

Τροπολογία 755
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71β. επισημαίνει, όσον αφορά την χρήση 
διαρθρωτικών χρηματοδοτήσεων εκτός 
χωρών συνοχής, ότι πρέπει να 
αποφεύγεται η σε βαθμό εξασθένησης 
διασπορά των ενισχύσεων και ότι πρέπει 
αντιθέτως να επικεντρώνονται αυτές σε 
προγράμματα με πραγματικό ευρωπαϊκό 
αντίκρυσμα, είτε λόγω κλίμακας είτε διότι 
πρόκειται για πιλοτικά προγράμματα και 
άρα μπορούν να λειτουργήσουν ως 
παράδειγμα προς μίμηση·

Or. en
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Τροπολογία 756
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71γ. επισημαίνει τον θετικό αντίκτυπο 
που έχουν τα πολιτιστικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα ως προς τους 
στόχους συνοχής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 757
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. ανησυχεί ιδιαίτερα για την αργόρρυθμη 
έναρξη των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στο ξεκίνημα κάθε 
περιόδου προγραμματισμού εξαιτίας, 
μεταξύ άλλων, μιας φάσης κατά την οποία 
υπάρχει επικάλυψη με την περάτωση των 
προηγούμενων προγραμμάτων· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι το πρόβλημα 
αυτό πρέπει να επιλυθεί εγκαίρως, μέσω 
της αντιμετώπισης των παραγόντων που 
συντελούν στις καθυστερήσεις αυτές·

72. ανησυχεί ιδιαίτερα για την αργόρρυθμη 
έναρξη των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων στο ξεκίνημα κάθε 
περιόδου προγραμματισμού εξαιτίας, 
μεταξύ άλλων, μιας φάσης κατά την οποία 
υπάρχει επικάλυψη με την περάτωση των 
προηγούμενων προγραμμάτων· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι το πρόβλημα 
αυτό πρέπει να επιλυθεί εγκαίρως, μέσω 
της αντιμετώπισης των παραγόντων που 
συντελούν στις καθυστερήσεις αυτές·
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά 
πόσο είναι δυνατή η καθιέρωση 
πιλοτικών περιφερειών στις οποίες θα 
ήταν δυνατή η πειραματική δοκιμασία 
νέων κανονισμών σε μικρότερη κλίμακα 
πριν αυτοί εφαρμοστούν στις υπόλοιπες 
περιφέρειες, προκειμένου να εντοπιστούν 
ενδεχόμενα προβλήματα στην εφαρμογή 
τους·
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Or. en

Τροπολογία 758
Andrea Cozzolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72α. επισημαίνει την αναγκαιότητα 
εξεύρεσης καλύτερης ισορροπίας μεταξύ 
πολιτικών ανάπτυξης και 
δημοσιονομικής εξυγίανσης προκειμένου 
η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
να μην στέκει εμπόδιο στην προσπάθεια 
κρατών μελών και τοπικών αρχών να 
συγχρηματοδοτήσουν τα προγράμματα 
των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 759
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα 
καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 760
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα
καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα·

73. ζητεί από τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να είναι συνετές όταν 
χρησιμοποιούν καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα

Or. en

Τροπολογία 761
Pat the Cope Gallagher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα·

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αλλά ζητεί να 
απλουστευθούν και να διαμορφωθούν 
κατά τέτοιο τρόπο τα μέσα αυτά ώστε να 
ανταποκρίνονται στην ανάπτυξη και στις 
διοικητικές δυνατότητες όλων των 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 762
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα·

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα αλλά ζητεί να 
απλουστευθούν και να διαμορφωθούν 
κατά τέτοιο τρόπο τα μέσα αυτά ώστε να 
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ανταποκρίνονται στην ανάπτυξη και στις 
διοικητικές δυνατότητες όλων των 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία 763
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα·

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα· παραπέμπει 
εντούτοις στην ανάγκη να υποβάλονται 
τούτα τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα 
σε αυστηρότερο δημοκρατικό έλεγχο εκ 
παραλλήλου με την περαιτέρω ανάπτυξή 
τους·

Or. en

Τροπολογία 764
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα·

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα, κάνοντας λόγου 
χάρη χρήση ανανεώσιμων κεφαλαίων, 
ιδίως για μέτρα προώθησης της 
ενεργειακής απόδοσης όπως η εκ των 
υστέρων εγκατάσταση ενεργειακών 
υποδομών, και υποδομών ανανεώσιμης 
ενέργειας··
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Or. en

Τροπολογία 765
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα·

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα· επισημαίνει ότι 
δάνεια ή ανανεώσιμα κεφάλαια μπορούν 
να υποστηρίξουν μια 
αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων 
και τονίζει ότι η χρήση επιδοτήσεων 
πρέπει να προτιμάται σε ορισμένους 
τομείς πολιτικής ή προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 766
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν
όσο το δυνατόν περισσότερο τα καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα·

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν τα 
καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα, 
κυρίως συνδυάζοντας διάφορους πόρους 
για τους ίδιους στόχους·

Or. pt

Τροπολογία 767
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο τα 
καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα·

73. ενθαρρύνει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να προωθούν τη 
χρήση των καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μέσων, όπου δει·

Or. it

Τροπολογία 768
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73 α. υποστηρίζει μία 
αποτελεσματικότερη προσέγγιση της 
παροχής περιφερειακών ενισχύσεων, η 
οποία να επικεντρώνεται στις υποδομές 
και στις οριζόντιες ενισχύσεις προς τις 
μειονεκτούσες και λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της θεσπίσεως 
ευνοϊκών φορολογικών όρων για 
μεταβατικές περιόδους όχι μεγαλύτερες 
των πέντε ετών·

Or. it

Τροπολογία 769
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73 β. ζητεί να χορηγηθούν μεγαλύτερες 
πιστώσεις προς περιφέρειες που έχουν 
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επιδείξει μεγαλύτερη επιδεξιότητα κατά 
τη δημοσιονομική περίοδο 2007-2013· 

Or. it

Τροπολογία 770
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιθαγένεια

Προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού 
και της ευρωπαϊκής ποικιλομορφίας

διαγράφεται

74. τονίζει ότι η προαγωγή της
ευρωπαϊκής ιθαγένειας έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων και ότι συμβάλλει σε 
καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που 
προσφέρουν οι πολιτικές της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 771
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. τονίζει ότι η προαγωγή της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων και ότι συμβάλλει σε 
καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που 
προσφέρουν οι πολιτικές της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. pt
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Τροπολογία 772
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. τονίζει ότι η προαγωγή της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων και ότι συμβάλλει σε 
καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που 
προσφέρουν οι πολιτικές της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 773
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. τονίζει ότι η προαγωγή της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας έχει άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων και ότι συμβάλλει σε 
καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών που 
προσφέρουν οι πολιτικές της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 774
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. τονίζει ότι η προαγωγή της ευρωπαϊκής 74. τονίζει ότι η προαγωγή της ευρωπαϊκής 
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ιθαγένειας έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και ότι 
συμβάλλει σε καλύτερη κατανόηση των 
ευκαιριών που προσφέρουν οι πολιτικές 
της Ένωσης·

ιθαγένειας έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή των κατοίκων της 
Ένωσης και ότι συμβάλλει σε καλύτερη 
διεκδίκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνονται αυτά 
με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων και με τις Συνθήκες 

Or. en

Τροπολογία 775
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. τονίζει ότι η προαγωγή της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και ότι 
συμβάλλει σε καλύτερη κατανόηση των 
ευκαιριών που προσφέρουν οι πολιτικές 
της Ένωσης·

74. τονίζει ότι η προαγωγή της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και ότι 
συμβάλλει σε καλύτερη κατανόηση των 
ευκαιριών που προσφέρουν οι πολιτικές 
της Ένωσης· σημειώνει εξάλλου τον 
σημαντικό ρόλο που έχει αναλάβει η 
κοινωνία των πολιτών όσον αφορά την 
προαγωγή των αρχών της δημοκρατίας, 
του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 776
Reimer Böge, Simon Busuttil εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. τονίζει ότι η προαγωγή της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και ότι 
συμβάλλει σε καλύτερη κατανόηση των 

74. τονίζει ότι η προαγωγή της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και ότι 
συμβάλλει σε καλύτερη κατανόηση των 



PE462.731v02-00 86/135 AM\864090EL.doc

EL

ευκαιριών που προσφέρουν οι πολιτικές 
της Ένωσης·

ευκαιριών που προσφέρουν οι πολιτικές 
της Ένωσης· εκτιμά ότι η δημιουργία ενός 
«κοινού ευρωπαϊκού οίκου» για τους 
κατοίκους της ΕΕ, εντός του οποίου όλοι 
οι πολίτες θα έχουν κοινά και ίσα 
δικαιώματα, πρέπει να είναι το επόμενο 
μεγάλο πρόγραμμα της Ένωσης, μετά την 
επιτυχία που σημείωσε η δημιουργία της 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 777
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74α. ζητεί τη θέσπιση πολυετούς 
προγράμματος που θα συνενώνει τα 
υπάρχοντα προγράμματα για τη 
δημοκρατία, την ενημέρωση και την 
επικοινωνία και θα αποσκοπεί στην 
διευκόλυνση του μακροπρόθεσμου 
σχεδιασμού που θα μπορέσει να αυξήσει 
τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές, 
να διευρύνει την κατανόηση και την 
συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στο 
έργο που επιτελούν τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 778
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74β. φρονεί ότι, προκειμένου να 
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προωθηθεί στο έπακρο η ιδέα της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, έχει μεγάλη 
σημασία και πρέπει οι πολίτες που ζουν 
στην ΕΕ αλλά όχι στη χώρα που 
γεννήθηκαν να γνωρίζουν τις 
διαφορετικές γλώσσες και τα πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά του νέου τόπου διαμονής 
τους ούτως ώστε να εδραιώνεται η κοινή 
ευρωπαϊκή ταυτότητα που βασίζεται στα 
εσωτερικά χαρακτηριστικά που μας 
διαφοροποιούν·

Or. en

Τροπολογία 779
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74γ. αντιλαμβάνεται την ανάγκη 
ενστερνισμού ολόκληρης της ευρωπαϊκής 
ποικιλομορφίας ως ένα μέσο εδραίωσης 
της συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 780
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους και τον πολιτισμό αποτελούν 
θεμελιώδεις προτεραιότητες, ιδίως στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ότι οι δυνατότητες των πολιτικών 
αυτών θα αξιοποιηθούν πλήρως μόνο
εφόσον παρέχεται επαρκής 

διαγράφεται
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χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 781
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους και τον πολιτισμό αποτελούν 
θεμελιώδεις προτεραιότητες, ιδίως στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020·
τονίζει ότι οι δυνατότητες των πολιτικών 
αυτών θα αξιοποιηθούν πλήρως μόνο 
εφόσον παρέχεται επαρκής
χρηματοδότηση·

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους και τον πολιτισμό αποτελούν 
θεμελιώδεις προτεραιότητες της 
ευρωπαϊκής οικοδόμησης· τονίζει ότι οι 
δυνατότητες των πολιτικών αυτών δεν 
μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως χωρίς 
επαρκή χρηματοδότηση· εκτιμά επιπλέον 
ότι η επέκταση των προγραμμάτων διά 
βίου μάθησης, συγκεκριμένα των 
προγραμμάτων Erasmus και Leonardo da 
Vinci, πρέπει να αντιμετωπίζει το θέμα 
της κοινωνικής δικαιοσύνης ως προς την 
πρόσβαση, πράγμα που σημαίνει ότι 
πρέπει να χρηματοδοτούνται με βάση 
τους όρους στη χώρα προορισμού· 

Or. pt

Τροπολογία 782
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους και τον πολιτισμό αποτελούν 
θεμελιώδεις προτεραιότητες, ιδίως στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ότι οι δυνατότητες των πολιτικών 
αυτών θα αξιοποιηθούν πλήρως μόνο 

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους και τον πολιτισμό αποτελούν 
θεμελιώδεις προτεραιότητες, ιδίως στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 
επισημαίνει ότι οποιαδήποτε αδυναμία 
υλοποίησης των αναγκαίων 
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εφόσον παρέχεται επαρκής 
χρηματοδότηση·

βραχυπρόθεσμων επενδύσεων στην 
παιδεία ενδέχεται να διογκώσει και να 
παρατείνει τη κρίση, δεδομένου ότι οι 
πολίτες θα στερούνται εκείνες τις 
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την 
απασχόληση στη νέα «οικονομία της 
γνώσης»· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη να αναγνωρίσουν την διαρκώς 
αυξανόμενη σημασία που αποκτούν ο 
πολιτιστικός και ο δημιουργικός κλάδος 
στην ευρωπαϊκή οικονομία και εμμένει 
στην ανάγκη να αντανακλάται το γεγονός 
αυτό στις πολιτικές μας· τονίζει ότι οι 
δυνατότητες των πολιτικών αυτών θα 
αξιοποιηθούν πλήρως μόνο εφόσον 
παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση· και 
διασφαλίζεται η μοναδικότητά τους στο 
πλαίσιο ενιαίων προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 783
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους και τον πολιτισμό αποτελούν 
θεμελιώδεις προτεραιότητες, ιδίως στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ότι οι δυνατότητες των πολιτικών 
αυτών θα αξιοποιηθούν πλήρως μόνο 
εφόσον παρέχεται επαρκής 
χρηματοδότηση·

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους και τον πολιτισμό συγκαταλέγονται 
στις πρώτες πολιτικές των οποίων 
αναγνωρίστηκε η προστιθέμενη αξία και 
το άνοιγμα προς τους πολίτες, και ως 
τέτοιες αποτελούν θεμελιώδεις 
προτεραιότητες, ιδίως στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και δεδομένου 
ότι οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί 
αποτελούν καταλύτες της καινοτομίας·
υπογραμμίζει ότι χάρη σε προγράμματα 
όπως το MEDIA ή χάρη στην ανάδειξη 
της παραμέτρου της καινοτομίας στους 
δημιουργικούς και καλλιτεχνικούς 
κλάδους, μετατρέπονται η 
επιχειρηματικότητα και η καινοτομία σε 
κύρια θετικά στοιχεία της στρατηγικής 



PE462.731v02-00 90/135 AM\864090EL.doc

EL

για το 2020 μέσω του του γνωστικού 
τριγώνου της έρευνας, της κατάρτισης 
και της καινοτομίας, μέσω της 
κινητικότητας ή ως έμμεσοι πόλοι έλξης·
τονίζει ότι οι δυνατότητες των πολιτικών 
αυτών θα αξιοποιηθούν πλήρως μόνο 
εφόσον παρέχεται επαρκής 
χρηματοδότηση και εφόσον αξιοποιηθούν 
καλύτερα οι ίδιες δυνατότητες στο 
πλαίσιο της γεωργικής ανάπτυξης και της 
πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 784
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους και τον πολιτισμό αποτελούν 
θεμελιώδεις προτεραιότητες, ιδίως στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ότι οι δυνατότητες των πολιτικών 
αυτών θα αξιοποιηθούν πλήρως μόνο 
εφόσον παρέχεται επαρκής
χρηματοδότηση·

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους αποτελούν θεμελιώδεις 
προτεραιότητες  αλλά δεν πιστεύει ότι οι 
δυνατότητες των πολιτικών αυτών θα 
αξιοποιηθούν πλήρως εάν εξαρτώνται από 
την χρηματοδότηση της ΕΕ· επισημαίνει 
ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να τις 
αντιμετωπίσουν ως δικές τους 
προτεραιότητες και να παράσχουν τα 
απαραίτητα κονδύλια· 

Or. en

Τροπολογία 785
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 75. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για τους 
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νέους και τον πολιτισμό αποτελούν 
θεμελιώδεις προτεραιότητες, ιδίως στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ότι οι δυνατότητες των πολιτικών 
αυτών θα αξιοποιηθούν πλήρως μόνο 
εφόσον παρέχεται επαρκής 
χρηματοδότηση·

νέους και τον πολιτισμό αποτελούν 
θεμελιώδεις προτεραιότητες· τονίζει ότι οι 
δυνατότητες των πολιτικών αυτών θα 
αξιοποιηθούν πλήρως μόνο εφόσον 
παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 786
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75α. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει 
ένα χωριστό πρόγραμμα «Νεολαία εν 
δράσει» για το προσεχές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 787
Franziska Katharina Brantner, Helga Trüpel, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75β. χαιρετίζει την εμβληματική 
πρωτοβουλία της στρατηγικής ΕΕ 2020 
με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση» η οποία 
αποσκοπεί στην διευκόλυνση της 
μετάβασης από το εκπαιδευτικό σύστημα 
στην αγορά εργασίας μέσω καλύτερης 
εκπαίδευσης και κινητικότητας· φρονεί 
εντούτοις ότι με τη τρέχουσα μορφή της 
η πρωτοβουλία παραμένει ημιτελής· 
ζητεί, με τούτο κατά νου, την 
επανεξέταση των στόχων κάθε 
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προγράμματος προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προαγωγή ίσων ευκαιριών 
και προκειμένου να απευθύνεται αυτό σε 
περισσότερους ανθρώπους, όχι πλέον 
μόνο σε αποφοίτους αλλά και σε 
περισσότερα νέα άτομα·

Or. en

Τροπολογία 788
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75γ. ζητεί να υπάρξει επαρκής 
συνεισφορά μέσω του προϋπολογισμού 
της ΕΕ στην «Ευρωπαϊκή Εγγύηση 
Νέων», η οποία θα διασφαλίζει σε κάθε 
νέο άνθρωπο εντός της ΕΕ το δικαίωμα 
σε θέση εργασίας, μαθητεία, πρόσθετη 
επιμόρφωση ή συνδυασμόη εργασίας και 
επιμόρφωσης μετά από περίοδο ανεργίας 
που δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες·

Or. en

Τροπολογία 789
Sophie Auconie, Santiago Fisas Ayxela, Ivo Belet, Seán Kelly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75δ. υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός 
συμπεριλαμβάνεται στις νέες 
αρμοδιότητες της ΕΕ βάσει της 
Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 165 
ΣΛΕΕ), γεγονός που πρέπει να 
αντανακλάται στο προσεχές ΠΔΠ·  
επισημαίνει την σημαντική συνεισφορά 
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του αθλητισμού στην προαγωγή της 
υγιεινής διαβίωσης, της εκπαίδευσης, της 
καταπολέμησης του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της διαμόρφωσης ενός 
ενεργού ευρωπαίου πολίτη· 

Or. en

Τροπολογία 790
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θεμελιώδη δικαιώματα, ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και καταπολέμηση 
των διακρίσεων
75ε. επισημαίνει ότι η δράση της ΕΕ στο 
χώρο της ιθαγένειας περιλαμβάνει την 
προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και αρχών όπως η ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και η 
καταπολέμηση των διακρίσεων· τονίζει 
επίσης ότι μολονότι η προαγωγή τούτων 
των αρχών πρέπει να γίνεται από κάθε 
τομέα και κονδύλι του προϋπολογισμού, 
πρέπει εντούτοις να υπάρξει μέριμνα για 
επαρκή εξειδικευμένη χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 791
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75στ. επισημαίνει ότι η δράση της ΕΕ 
στο χώρο της ιθαγένειας περιλαμβάνει 
την προαγωγή των θεμελιωδών 
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δικαιωμάτων και αρχών που 
κατοχυρώνονται με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας όπως η ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών και η 
καταπολέμηση των διακρίσεων· τονίζει 
επίσης ότι μολονότι η προαγωγή τούτων 
των αρχών πρέπει να γίνεται από κάθε 
τομέα και κονδύλι του προϋπολογισμού, 
πρέπει εντούτοις να υπάρξει μέριμνα για 
επαρκή εξειδικευμένη χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 792
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75ζ. επισημαίνει ότι οι πολιτικές για την  
ισότητα και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων·αποτελούν θεμελιώδεις 
προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 793
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75η.  επισημαίνει ότι το μερίδιο της 
χρηματοδότησης για τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, την ισότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης είναι σχετικά 
μικρό και τονίζει ότι στο μελλοντικό ΠΔΠ 
πρέπει να διατεθεί στις πολιτικές αυτές 
κατάλληλη και αντικειμενικά 
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τεκμηριωμένη χρηματοδότηση που θα 
επιτρέψει στην Ένωση να διεκπεραιώνει 
τις δραστηριότητές της, ιδίως τις 
σχετιζόμενες με τα νέα καθήκοντα που 
ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας 
και συγκεκριμένα στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 794
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75θ.  επισημαίνει ότι το πρόγραμμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιθαγένεια 
πρέπει να συμπεριλαμβάνει δράσεις που 
διασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια των 
διαδικασιών διακυβέρνησης της Ένωσης 
και επιτρέπουν έτσι αποτελεσματικότερη 
συμμετοχή των ατόμων που διαμένουν σε 
αυτήν· επισημαίνει ότι επαρκείς 
επιμορφωτικές εκστρατείες με θέμα τις 
πολιτικές και τις δαπάνες της ΕΕ πρέπει 
να στηριχτούν και να υλοποιηθούν, όχι με 
τη μορφή της προπαγάνδας αλλά με την 
ελεύθερη κριτική και με την συμμετοχή 
εκείνων που επηρεάζονται περισσότερο 
από τις πολιτικές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 795
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76. επισημαίνει ότι η οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ένωσης μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε 
ένα σταθερό, σύννομο και ασφαλές 
περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνει τις 
ατομικές ελευθερίες· θεωρεί συνεπώς ότι 
οι αποτελεσματικές εσωτερικές πολιτικές 
αποτελούν προϋπόθεση της οικονομικής 
ανάκαμψης και θεμελιώδες στοιχείο σε 
ένα ευρύτερο πολιτικό και στρατηγικό 
πλαίσιο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο των ‘εσωτερικών’ πολιτικών στην 
εξωτερική διάσταση της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 796
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76. επισημαίνει ότι η οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ένωσης μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε 
ένα σταθερό, σύννομο και ασφαλές 
περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνει τις 
ατομικές ελευθερίες· θεωρεί συνεπώς ότι 
οι αποτελεσματικές εσωτερικές πολιτικές 
αποτελούν προϋπόθεση της οικονομικής 
ανάκαμψης και θεμελιώδες στοιχείο σε 
ένα ευρύτερο πολιτικό και στρατηγικό 
πλαίσιο· υπογραμμίζει τον σημαντικό 
ρόλο των ‘εσωτερικών’ πολιτικών στην 
εξωτερική διάσταση της Ένωσης·

76. επισημαίνει ότι η οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ένωσης μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε 
ένα σταθερό, σύννομο και ασφαλές 
περιβάλλον, το οποίο συμμορφώνεται με 
τα θεμελιώδη δικαιώματα, επιβάλλει τον 
σεβασμό τους και κατοχυρώνει τις 
ατομικές ελευθερίες· θεωρεί συνεπώς ότι 
οι αποτελεσματικές εσωτερικές πολιτικές 
αποτελούν προϋπόθεση της οικονομικής 
ανάκαμψης και θεμελιώδη συμβολή στην 
προσπάθεια υλοποίησης των 
στρατηγικών στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020·· υπογραμμίζει την σημασία της 
ενσωμάτωσης των προτεραιοτήτων της 
ΕΕ από τον τομέα των ‘εσωτερικών’ 
πολιτικών προς στην εξωτερική διάσταση 
της Ένωσης, ιδίως δε στην Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας, στο Ευρωπαϊκό 
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Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης 
και στο Μέσο Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας· τονίζει την αναγκαιότητα 
επαρκούς χρηματοδότησης των 
πολιτικών μετανάστευσης, ασύλου και 
ασφάλειας και την διαφύλαξη των 
προτεραιτήτων της ΕΕ κατά την 
υλοποίηση των ανωτέρω·

Or. en

Τροπολογία 797
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76. επισημαίνει ότι η οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ένωσης μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε 
ένα σταθερό, σύννομο και ασφαλές 
περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνει τις 
ατομικές ελευθερίες· θεωρεί συνεπώς ότι 
οι αποτελεσματικές εσωτερικές πολιτικές 
αποτελούν προϋπόθεση της οικονομικής 
ανάκαμψης και θεμελιώδες στοιχείο σε ένα 
ευρύτερο πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο· 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των 
‘εσωτερικών’ πολιτικών στην εξωτερική 
διάσταση της Ένωσης·

76. επισημαίνει ότι η οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ένωσης μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε 
ένα σταθερό, σύννομο και ασφαλές 
περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνει τις 
ατομικές ελευθερίες και προάγει την 
ελευθερία και την ισότητα· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι εσωτερικές πολιτικές που 
θεμελιώνονται στον σεβασμό της 
ελευθερίας και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων αποτελούν προϋπόθεση της 
οικονομικής ανάκαμψης και θεμελιώδες 
στοιχείο σε ένα ευρύτερο πολιτικό και 
στρατηγικό πλαίσιο· υπογραμμίζει τον 
σημαντικό ρόλο των αξιόπιστων 
‘εσωτερικών’ πολιτικών στην πολιτική 
γειτονίας και στην εξωτερική διάσταση 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 798
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76. επισημαίνει ότι η οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ένωσης μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε 
ένα σταθερό, σύννομο και ασφαλές 
περιβάλλον, το οποίο κατοχυρώνει τις 
ατομικές ελευθερίες· θεωρεί συνεπώς ότι 
οι αποτελεσματικές εσωτερικές πολιτικές 
αποτελούν προϋπόθεση της οικονομικής 
ανάκαμψης και θεμελιώδες στοιχείο σε ένα 
ευρύτερο πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο· 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των 
‘εσωτερικών’ πολιτικών στην εξωτερική 
διάσταση της Ένωσης·

76. επισημαίνει ότι η οικονομική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ένωσης μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε 
ένα ελεύθερο, σταθερό, σύννομο και 
ασφαλές περιβάλλον, το οποίο 
κατοχυρώνει τις ατομικές ελευθερίες· 
θεωρεί συνεπώς ότι οι αποτελεσματικές 
πολιτικές στον τομέα της Δικαιοσύνης και 
των Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελούν 
προϋπόθεση της ευημερίας των κατοίκων 
και διαδραματίζουν ένα ρόλο στην 
προσπάθεια της οικονομικής ανάκαμψης 
και θεμελιώδες στοιχείο σε ένα ευρύτερο 
πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο· 
υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των 
πολιτικών του τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του τομέα της 
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών 
Υποθέσεων στην εξωτερική διάσταση της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 799
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76α. φρονεί ότι στο πλαίσιο μιας 
αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα 
των εσωτερικών υποθέσεων πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο συμπερίληψης 
στο επόμενο ΠΔΠ η προαγωγή μιας 
λειτουργικής σύγκλισης των δικαστικών 
συστημάτων των κρατών μελών της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 800
Reimer Böge, Simon Busuttil, Giovanni La Via εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στα πιεστικά προβλήματα της 
μετανάστευσης και του ασύλου καθώς και 
στη δι8αχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της Ένωσης, με επαρκή χρηματοδότηση 
και με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ όλων 
των κρατών μελών·

77. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στα πιεστικά προβλήματα της 
μετανάστευσης και του ασύλου καθώς και 
στη δι8αχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της Ένωσης, με επαρκή χρηματοδότηση 
και με διάθεση μέσων ενίσχυσης για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων σε
πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ όλων των 
κρατών μελών· σημειώνει σχετικά ότι 
πρέπει να εξεταστούν με την δέουσα 
προσοχή οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν ο FRONTEX, η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 
Άσυλο και τα Ταμεία για την Αλληλεγγύη 
και την Διαχείριση των 
Μεταναστευτικών Ροών·

Or. en

Τροπολογία 801
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στα πιεστικά προβλήματα της 
μετανάστευσης και του ασύλου καθώς και 
στη δι8αχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της Ένωσης, με επαρκή χρηματοδότηση 
και με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ όλων 
των κρατών μελών·

77. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στα πιεστικά προβλήματα της 
μετανάστευσης και του ασύλου καθώς και 
στη δι8αχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της Ένωσης, με επαρκή χρηματοδότηση 
και με πνεύμα σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιώμάτων καθώς και αλληλεγγύης 
μεταξύ όλων των κρατών μελών, χωρίς 
παράλληλα να απαλλάσσονται από τις 
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ευθύνες τους τα κράτη μέλη και με σαφή 
διαχωρισμό καθηκόντων·

Or. en

Τροπολογία 802
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στα πιεστικά προβλήματα της 
μετανάστευσης και του ασύλου καθώς και 
στη δι8αχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της Ένωσης, με επαρκή χρηματοδότηση 
και με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ όλων 
των κρατών μελών·

77. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης και 
θεμελιωμένης στα ανθρώπινα 
δικαιώματα προσέγγισης στα πιεστικά 
προβλήματα της μετανάστευσης και του 
ασύλου με στόχο μια συμμορφούμενη με 
τις διατάξεις περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων της Ένωσης που σέβεται την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με επαρκή 
χρηματοδότηση και με πνεύμα 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 803
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης
προσέγγισης στα πιεστικά προβλήματα της 
μετανάστευσης και του ασύλου καθώς και 
στη δι8αχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της Ένωσης, με επαρκή χρηματοδότηση 
και με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ όλων 
των κρατών μελών·

77. τονίζει την ανάγκη υιοθέτησης εκ 
μέρους της ΕΕ προσέγγισης στα πιεστικά 
προβλήματα της μετανάστευσης και του 
ασύλου καθώς και στη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, μια 
διαχείριση που δεν επιβαρύνει περαιτέρω 
τον φορολογούμενο·
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Or. en

Τροπολογία 804
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στα πιεστικά προβλήματα της 
μετανάστευσης και του ασύλου καθώς και 
στη δι8αχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της Ένωσης, με επαρκή χρηματοδότηση 
και με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ όλων 
των κρατών μελών·

77. τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης 
προσέγγισης στα πιεστικά προβλήματα της 
μετανάστευσης και του ασύλου, μιας 
προσέγγισης που περιλαμβάνει την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας καθώς και 
στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της Ένωσης, με επαρκή χρηματοδότηση 
και με πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ όλων 
των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 805
Giovanni La Via, Mario Mauro, Salvatore Iacolino

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77 α. υπογραμμίζει ότι όλο και 
μεγαλύτερη σχέση έχει το ζήτημα της 
ροής μεταναστών, ιδίως της ροής 
λαθρομεταναστών, το οποίο απαιτεί μια 
προσέγγιση  υπεύθυνη και κοινή εκ 
μέρους όλων των κρατών μελών, λόγω 
των εμφανών επιπτώσεών του και στις 
συναφείς εξελίξεις της ευρωπαϊκής 
πολιτικής σχέσεων γειτονίας·

Or. it
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Τροπολογία 806
Reimer Böge, Simon Busuttil εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77β. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να μειώσει τον συνολικό 
αριθμό των δημοσιονομικών μέσων του 
τομέα των εσωτερικών υποθέσεων από 
τέσσερα (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης 
των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων και Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επιστροφών) σε δύο, ένα για την 
μετανάστευση και το άσυλο και ένα για 
την ασφάλεια· πιστεύει ότι αυτή η 
προσέγγιση μπορεί να συνεισφέρει 
σημαντικά σε ένα μεγαλύτερο βαθμό 
απλοποίησης, εξορθολογισμού, 
εξυγίανσης και διαφάνειας των 
υπαρχόντων ταμείων και προγραμμάτων· 
διατυπώνει το ερώτημα κατά πόσο θα 
ήταν δυνατή η συγχώνευση CEPOL και 
Europol·

Or. en

Τροπολογία 807
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. επισημαίνει ότι το μερίδιο της 
χρηματοδότησης του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης είναι σχετικά 
μικρό και τονίζει ότι στο μελλοντικό ΠΔΠ 
πρέπει να διατεθεί στις πολιτικές αυτές 
κατάλληλη και αντικειμενικά 
δικαιολογημένη χρηματοδότηση, ώστε να 

διαγράφεται
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μπορεί η Ένωση να πραγματοποιήσει τις 
δραστηριότητές της, ιδίως τις 
σχετιζόμενες με τα νέα καθήκοντα, όπως 
προβλέπεται στο Πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης και στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας·

Or. pt

Τροπολογία 808
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. επισημαίνει ότι το μερίδιο της 
χρηματοδότησης του χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης είναι σχετικά 
μικρό και τονίζει ότι στο μελλοντικό ΠΔΠ 
πρέπει να διατεθεί στις πολιτικές αυτές 
κατάλληλη και αντικειμενικά 
δικαιολογημένη χρηματοδότηση, ώστε να 
μπορεί η Ένωση να πραγματοποιήσει τις 
δραστηριότητές της, ιδίως τις 
σχετιζόμενες με τα νέα καθήκοντα, όπως 
προβλέπεται στο Πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης και στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 809
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. επισημαίνει ότι το μερίδιο της 
χρηματοδότησης του χώρου ελευθερίας, 

78. επισημαίνει ότι το μερίδιο της 
χρηματοδότησης του χώρου ελευθερίας, 
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ασφάλειας και δικαιοσύνης στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης είναι σχετικά 
μικρό και τονίζει ότι στο μελλοντικό ΠΔΠ 
πρέπει να διατεθεί στις πολιτικές αυτές 
κατάλληλη και αντικειμενικά 
δικαιολογημένη χρηματοδότηση, ώστε να 
μπορεί η Ένωση να πραγματοποιήσει τις 
δραστηριότητές της, ιδίως τις σχετιζόμενες 
με τα νέα καθήκοντα, όπως προβλέπεται 
στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας·

ασφάλειας και δικαιοσύνης στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης είναι σχετικά 
μικρό και τονίζει ότι στο μελλοντικό ΠΔΠ 
πρέπει να διατεθεί στις πολιτικές αυτές 
κατάλληλη και αντικειμενικά 
δικαιολογημένη χρηματοδότηση, ώστε να 
μπορεί η Ένωση να πραγματοποιήσει τις 
δραστηριότητές της, ιδίως τις σχετιζόμενες 
με τα νέα καθήκοντα που προκύπτουν από 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων··

Or. en

Τροπολογία 810
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, εξ 
ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78α. παρατηρεί ότι οι πολιτικές 
χρηματοδότησης για την ενίσχυση και 
προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και της ισότητας εμφανίζουν υστέρηση 
σε σχέση με άλλους τομείς του χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· 
θεωρεί ότι η δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος αταλάντευτα 
προσηλωμένου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, στην ισότητα και στην 
ιθαγένεια πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα για την Ευρώπη· ζητεί ως 
εκ τούτου να υπάρξει επαρκής 
μετατόπιση πόρων στην επόμενη περίοδο 
ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 811
Franziska Keller, Bas Eickhout, Judith Sargentini
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78β. αντιλαμβάνεται το περιθώριο για 
εξοικονομήσεις και συνέργιες αλλά, 
δεδομένης της τάσης να δίνεται έμφαση 
στην ασφάλεια και στην (παράτυπη) 
μετανάστευση εις βάρος άλλων πολιτικών 
περισσότερο προσανατολισμένων στην 
εξάλειψη των αποκλεισμών, διατυπώνει 
την ανησυχία του όσον αφορά το 
ενδεχόμενο σύγχισης μεταξύ 
διαφορετικών στόχων εξαιτίας της 
συγχώνευσης όλων των προγραμμάτων 
σε ενιαία δομή δύο πυλώνων, όπως 
προβλέπει το σχέδιο του αρμόδιου 
Επιτρόπου· υπογραμμίζει την άποψη ότι 
τα κράτη μέλη δεν πρέπει να είναι σε 
θέση να δαπανούν κονδύλια κατά το 
δοκούν· επισημαίνει επιπλέον ότι η 
έγκριση των κονδυλίων προϋποθέτει την 
συμμόρφωση με τα σχετικά ελάχιστα 
πρότυπα και την υποβολή εθνικών 
προγραμμάτων που διασφαλίζουν μια 
ορθή και ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων 
των τομέων πολιτικής, με ακόμα πιο 
ενεργητική υποστήριξη των δράσεων 
οικοδόμησης θεσμών, προσδιορισμού και 
διάδοσης βέλτιστων πρακτικών και των 
καινοτόμων προσεγγίσεων·

Or. en

Τροπολογία 812
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78γ. επισημαίνει την αναγκαιότητα 
διαμόρφωσης καλύτερων συνεργιών 
μεταξύ διαφόρων ταμείων και 
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προγραμμάτων προκειμένου να 
επιτυγχάνονται όντως οι μακροπρόθεσμοι 
στόχοι και προκειμένου να είναι σε θέση 
η ΕΕ να απαντά γρήγορα και 
αποτελεσματικά σε απρόσμενες 
προκλήσεις· επισημαίνει ότι η 
απλοποίηση της διαχείρισης των ταμείων 
και η δυνατότητα σταυροειδούς 
χρηματοδότησης επιτρέπει την κατανομή 
περισσότερων πόρων σε κοινούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 813
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78δ. επισημαίνει ότι οι οργανισμοί πρέπει 
να ενιισχυθούν και να αποκτήσουν τα 
αναγκαία μέσα για την διεκπεραίωση των 
πολλαπλών τους καθηκόντων στην 
εφαρμογή πολιτικών υπό την πολιτική 
καθοδήγηση των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 814
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η Ευρώπη στον κόσμο

78ε. απευθύνει έκκληση για να δοθεί 
μεγαλύτερη προσοχή στην εξωτερική 
διάσταση της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» διότι θα αποτελέσει αυτή τον 
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κεντρικό άξονα του προϋπολογισμού της 
ΕΕ· ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερη 
συνεκτικότητα και συνοχή μεταξύ των 
διαφόρων τομέων των εξωτερικών 
σχέσεων της ΕΕ και των υπολοίπων 
πολιτκών της διότι οι εξελίξεις και λύσεις 
που που προκύπτουν παγκοσμίως έχουν 
μείζονα αντίκτυπο στο οικονομικό, 
φυσικό και βιομηχανικό περιβάλλον της 
ΕΕ και επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση 
σε αυτήν·

Or. en

Τροπολογία 815
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. εκφράζει εκ νέου τη βαθειά του 
ανησυχία για τη χρόνια 
υποχρηματοδότηση και τα οξύτατα 
προβλήματα ευελιξίας στην υλοποίηση 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, εξαιτίας του απρόβλεπτου των 
εξωτερικών γεγονότων και των 
επανειλημμένων διεθνών κρίσεων και 
καταστάσεων ανάγκης· τονίζει συνεπώς 
την ανάγκη να κλείσει το χάσμα μεταξύ 
των φιλοδοξιών και των πόρων της 
Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής, με την εξασφάλιση επαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων και 
αποτελεσματικών μηχανισμών ευελιξίας 
ώστε να μπορεί η Ένωση να αποκριθεί 
στις παγκόσμιες προκλήσεις και στα 
απρόοπτα συμβάντα· επαναλαμβάνει ότι 
οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων 
δεσμεύσεων και καθηκόντων που 
αναλαμβάνει η Ένωση πρέπει να 
προστίθενται στα προγραμματισμένα 
ποσά, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι 

διαγράφεται
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υπάρχουσες προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 816
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. εκφράζει εκ νέου τη βαθειά του 
ανησυχία για τη χρόνια 
υποχρηματοδότηση και τα οξύτατα 
προβλήματα ευελιξίας στην υλοποίηση 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, εξαιτίας του απρόβλεπτου των 
εξωτερικών γεγονότων και των 
επανειλημμένων διεθνών κρίσεων και 
καταστάσεων ανάγκης· τονίζει συνεπώς 
την ανάγκη να κλείσει το χάσμα μεταξύ 
των φιλοδοξιών και των πόρων της 
Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής, με την εξασφάλιση επαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων και 
αποτελεσματικών μηχανισμών ευελιξίας 
ώστε να μπορεί η Ένωση να αποκριθεί στις 
παγκόσμιες προκλήσεις και στα απρόοπτα 
συμβάντα· επαναλαμβάνει ότι οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων 
δεσμεύσεων και καθηκόντων που 
αναλαμβάνει η Ένωση πρέπει να 
προστίθενται στα προγραμματισμένα 
ποσά, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι 
υπάρχουσες προτεραιότητες·

79. εκφράζει εκ νέου τη βαθειά του 
ανησυχία για τη χρόνια 
υποχρηματοδότηση και τα οξύτατα 
προβλήματα ευελιξίας στην υλοποίηση 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, εξαιτίας του απρόβλεπτου των 
εξωτερικών γεγονότων και των 
επανειλημμένων διεθνών κρίσεων και 
καταστάσεων ανάγκης· τονίζει συνεπώς 
την ανάγκη να κλείσει το χάσμα μεταξύ 
των φιλοδοξιών και των πόρων της 
Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής, με την εξασφάλιση επαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων και 
αποτελεσματικών μηχανισμών ευελιξίας 
ώστε να μπορεί η Ένωση να αποκριθεί στις 
παγκόσμιες προκλήσεις και στα απρόοπτα 
συμβάντα· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη 
να διαφυλαχθεί η έννοια των ανοιχτών 
θυρών της Ευρωπαϊκής ένωσης· 
υπογραμμίζει σχετικά την εκ των ουκ 
άνευ υποχρέωση των τρίων χωρών να 
συμμορφώνονται απολύτως με τις 
διατάξεις περί σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 
κράτους δικαίου, παράμετρος που θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την σύναψη 
συμφωνιών συνεργασίας και εταιρικής 
σχέσης· επαναλαμβάνει ότι οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων 
δεσμεύσεων και καθηκόντων που 
αναλαμβάνει η Ένωση πρέπει να 
προστίθενται στα προγραμματισμένα 
ποσά, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι 
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υπάρχουσες προτεραιότητες

Or. en

Τροπολογία 817
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. εκφράζει εκ νέου τη βαθειά του 
ανησυχία για τη χρόνια 
υποχρηματοδότηση και τα οξύτατα 
προβλήματα ευελιξίας στην υλοποίηση 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, εξαιτίας του απρόβλεπτου των 
εξωτερικών γεγονότων και των 
επανειλημμένων διεθνών κρίσεων και 
καταστάσεων ανάγκης· τονίζει συνεπώς 
την ανάγκη να κλείσει το χάσμα μεταξύ 
των φιλοδοξιών και των πόρων της 
Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής, με την εξασφάλιση επαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων και 
αποτελεσματικών μηχανισμών ευελιξίας 
ώστε να μπορεί η Ένωση να αποκριθεί στις 
παγκόσμιες προκλήσεις και στα απρόοπτα 
συμβάντα· επαναλαμβάνει ότι οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων 
δεσμεύσεων και καθηκόντων που 
αναλαμβάνει η Ένωση πρέπει να 
προστίθενται στα προγραμματισμένα 
ποσά, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι 
υπάρχουσες προτεραιότητες·

79. εκφράζει εκ νέου τη βαθειά του 
ανησυχία για τα προβλήματα ευελιξίας 
στην υλοποίηση των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, εξαιτίας του 
απρόβλεπτου των εξωτερικών γεγονότων 
και των επανειλημμένων διεθνών κρίσεων 
και καταστάσεων ανάγκης· τονίζει 
συνεπώς την ανάγκη να κλείσει το χάσμα 
μεταξύ των φιλοδοξιών και των πόρων της 
Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής, με την εξασφάλιση επαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων και 
αποτελεσματικών μηχανισμών ευελιξίας 
ώστε να μπορεί η Ένωση να αποκριθεί στις 
παγκόσμιες προκλήσεις και στα απρόοπτα 
συμβάντα· επαναλαμβάνει ότι οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων 
δεσμεύσεων και καθηκόντων που 
αναλαμβάνει η Ένωση πρέπει να 
προστίθενται στα προγραμματισμένα 
ποσά, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι 
υπάρχουσες προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 818
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. εκφράζει εκ νέου τη βαθειά του 
ανησυχία για τη χρόνια 
υποχρηματοδότηση και τα οξύτατα 
προβλήματα ευελιξίας στην υλοποίηση 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, εξαιτίας του απρόβλεπτου των 
εξωτερικών γεγονότων και των 
επανειλημμένων διεθνών κρίσεων και 
καταστάσεων ανάγκης· τονίζει συνεπώς 
την ανάγκη να κλείσει το χάσμα μεταξύ 
των φιλοδοξιών και των πόρων της 
Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής, με την εξασφάλιση επαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων και 
αποτελεσματικών μηχανισμών ευελιξίας 
ώστε να μπορεί η Ένωση να αποκριθεί στις 
παγκόσμιες προκλήσεις και στα απρόοπτα 
συμβάντα· επαναλαμβάνει ότι οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων 
δεσμεύσεων και καθηκόντων που 
αναλαμβάνει η Ένωση πρέπει να 
προστίθενται στα προγραμματισμένα 
ποσά, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι 
υπάρχουσες προτεραιότητες·

79. εκφράζει εκ νέου τη βαθειά του ανησυχία 
για τη χρόνια υποχρηματοδότηση και τα 
οξύτατα προβλήματα ευελιξίας στην 
υλοποίηση των εξωτερικών δραστηριοτήτων 
της Ένωσης, εξαιτίας του απρόβλεπτου των 
εξωτερικών γεγονότων και των 
επανειλημμένων διεθνών κρίσεων και 
καταστάσεων ανάγκης· τονίζει συνεπώς την 
ανάγκη να κλείσει το χάσμα μεταξύ των 
φιλοδοξιών και των πόρων της Ένωσης στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής, με την 
εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών πόρων 
και αποτελεσματικών μηχανισμών ευελιξίας 
ώστε να μπορεί η Ένωση να αποκριθεί στις 
παγκόσμιες προκλήσεις και στα απρόοπτα 
συμβάντα· υπενθυμίζει εντούτοις ότι τα 
υπάρχοντα προγράμματα και οι δεσμεύσεις 
πρέπει να τύχουν κριτικής αναθεώρησης και 
εκτιμά ότι είναι δυνατόν να εξευρεθούν 
εξοικονομήσεις και συνέργιες μέσω του 
εξορθολογισμού του προϋπολογισμού και 
μέσω της επανεξέτασης των προτεραιοτήτων 
της Ένωσης· 

Or. en

Τροπολογία 819
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. εκφράζει εκ νέου τη βαθειά του 
ανησυχία για τη χρόνια 
υποχρηματοδότηση και τα οξύτατα 
προβλήματα ευελιξίας στην υλοποίηση 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, εξαιτίας του απρόβλεπτου των 
εξωτερικών γεγονότων και των 
επανειλημμένων διεθνών κρίσεων και 

79. εκφράζει εκ νέου την άποψη ότι τα 
προβλήματα χρηματοδότησης και 
ευελιξίας στην υλοποίηση των εξωτερικών 
δραστηριοτήτων της Ένωσης, εξαιτίας του 
απρόβλεπτου των εξωτερικών γεγονότων 
και των επανειλημμένων διεθνών κρίσεων 
και καταστάσεων ανάγκης καθιστούν 
αναγκαία μια ριζική επανεκτίμηση των 
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καταστάσεων ανάγκης· τονίζει συνεπώς 
την ανάγκη να κλείσει το χάσμα μεταξύ 
των φιλοδοξιών και των πόρων της 
Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής 
πολιτικής, με την εξασφάλιση επαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων και 
αποτελεσματικών μηχανισμών ευελιξίας
ώστε να μπορεί η Ένωση να αποκριθεί στις 
παγκόσμιες προκλήσεις και στα απρόοπτα 
συμβάντα· επαναλαμβάνει ότι οι 
δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων 
δεσμεύσεων και καθηκόντων που 
αναλαμβάνει η Ένωση πρέπει να 
προστίθενται στα προγραμματισμένα 
ποσά, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο οι
υπάρχουσες προτεραιότητες·

προτεραιοτήτων προκειμένου να κλείσει 
το χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών και των 
πόρων της Ένωσης στον τομέα της 
εξωτερικής πολιτικής· επισημαίνει ότι 
απαιτούνται επαρκείς χρηματοδοτικοί 
πόροι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
ευελιξίας ώστε να μπορεί η Ένωση να 
αποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις και 
στα απρόοπτα συμβάντα· επαναλαμβάνει 
ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των νέων 
δεσμεύσεων και καθηκόντων που 
αναλαμβάνει η Ένωση δεν πρέπει να 
προστίθενται αυτομάτως στα 
προγραμματισμένα ποσά, ιδίως αν 
μπορούν να γίνουν οικονομίες στις
υπάρχουσες προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 820
Reimer Böge, Ιωάννης Κασουλίδης εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80. επισημαίνει την αναντιστοιχία ανάμεσα 
στο ύψος της χρηματοδοτικής συνδρομής 
της Ένωσης παγκοσμίως και τη συχνά 
περιορισμένη επιρροή της στις συναφείς 
διαπραγματεύσεις, και τονίζει την ανάγκη 
να ενισχυθεί ο πολιτικός ρόλος και η 
επιρροή της Ένωσης στους διεθνείς 
οργανισμούς και στα διεθνή φόρουμ·

80. επισημαίνει την αναντιστοιχία ανάμεσα 
στο ύψος της χρηματοδοτικής συνδρομής 
της Ένωσης παγκοσμίως και τη συχνά 
περιορισμένη επιρροή της στις συναφείς 
διαπραγματεύσεις, και τονίζει την ανάγκη 
να ενισχυθεί ο πολιτικός ρόλος και η 
επιρροή της Ένωσης στους διεθνείς 
οργανισμούς και στα διεθνή φόρουμ·
εκτιμά ότι το ανώτατο όριο του 
μελλοντικού τομέα «Η Ευρώπη στο 
κόσμο» πρέπει να αντιστοιχεί σε 
τρέχουσες και μελλοντικές παγκόσμιες 
προκλήσεις αλλά και στον ολοένα και πιο 
σημαντικό ρόλο που καλείται η ΕΕ να 
διαδραματίσει στην παγκόσμια σκηνή, 
σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας·

Or. en
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Τροπολογία 821
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις 
συνέργειες με τα κράτη μέλη, ώστε να 
αποδείξει την πραγματική προστιθέμενη 
αξία της διπλωματίας της Ένωσης·

81. εκτιμά ότι η ΕΥΕΔ είναι περιττή· 
συντάσσεται με την άποψη ότι έχει ήδη 
αποδείξει την αναποτελεσματικότητά της 
και ζητεί να κλείσει προκειμένου να 
αποφευχθεί η περαιτέρω σπατάλη των 
χρημάτων των φορολογούμενων·

Or. en

Τροπολογία 822
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
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προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης·

προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη· εκτιμά ότι αυτού του 
είδους η αύξηση αποτελεσματικότητας 
και οι συνέργειες πρέπει να έχουν ως 
συνέπεια εξοικονομήσεις σε εθνικό 
επίπεδο και να αποδεικνύουν την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης· επισημαίνει την 
αναγκαιότητα της επαρκούς 
χρηματοδότησης της ΕΥΕΔ και 
υπενθυμίζει ιδίως ότι η οικοδόμηση της 
ειρήνης, η πρόληψη των συγκρούσεων 
και οι πολιτικές διαχείρισης 
υποχρηματοδούνται στο παρόν πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 823
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης·

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης· επισημαίνει ότι 
η δημοσιονομική ουδετερότητα σε αυτό 
το πλαίσιο μπορεί να σημαίνει μόνο την 
συνεκτίμηση δαπανών τόσο σε επίπεδο 
ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· 
καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να 
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αξιοποιήσουν πλήρως την δυνατότητα 
που προσφέρουν οι νέες διπλωματικές 
υποδομές σε επίπεδο ΕΕ και να 
περικόψουν το κόστος των διπλωματικών 
υποδομών σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 824
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης·

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης· εκφράζει τη 
λύπη του για την επικάλυψη και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, για τις αντιφάσεις 
και άρα και για τις σπατάλες που 
προξενεί η συσσώρευση κακώς 
συντονισμένων εθνικών δράσεων·

Or. en

Τροπολογία 825
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης·

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να αποφευχθεί οποιαδήποτε 
επικάλυψη και τονίζει ότι η ΕΥΕΔ πρέπει 
να έχει ως συνέπεια περικοπές και 
εξοικονομήσεις στους προϋπολογισμούς 
όλων των κρατών μελών· 

Or. en

Τροπολογία 826
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
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με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης·

με τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 827
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης·

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη·

Or. pt

Τροπολογία 828
Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 

81. επισημαίνει ότι η ΕΥΕΔ βρίσκεται σε 
φάση συγκρότησης· τονίζει ότι, σύμφωνα 
με την απόφαση του Συμβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 2010, «η δημιουργία της ΕΥΕΔ 
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πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης·

πρέπει να διέπεται από την αρχή της 
αποδοτικότητας του κόστους και να 
επιδιώκει τη δημοσιονομική 
ουδετερότητα»· τονίζει συνεπώς ότι η νέα 
υπηρεσία πρέπει να αξιοποιεί πλήρως την 
αύξηση αποτελεσματικότητας που 
προκύπτει από τη συγκέντρωση πόρων σε 
επίπεδο Ένωσης, καθώς και τις συνέργειες 
με τα κράτη μέλη, ώστε να αποδείξει την 
πραγματική προστιθέμενη αξία της 
διπλωματίας της Ένωσης, τιθέμενη επίσης 
στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και των 
πολιτών··

Or. en

Τροπολογία 829
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81α. υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να 
ενισχυθεί η συνοχή των εξωτερικών 
δράσεων της ΕΕ, πρέπει να ενταθεί 
περαιτέρω η συνεργασία για την πολιτική 
και τη στρατηγική μεταξύ της 
Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και της ΕΤΕπ.

Or. en

Τροπολογία 830
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81β. εκτιμά ότι η ΕΥΕΔ πρέπει να 
τυγχάνει εκείνης της επαρκούς 
χρηματοδότησης που θα επιτρέπει στην 
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ΕΕ να στέκεται στο ύψος των επιδιώξεων 
και του ρόλου της ως πρωταγωνιστή 
στην παγκόσμια σκηνή· φρονεί ότι η ΕΕ 
είναι υποχρεωμένη να ασκεί την δέουσα 
πολιτική επιρροή στον χώρο των διεθνών 
σχέσεων διότι κινδυνεύει διαφορετικά να 
περιθωριοποιηθεί εάν δεν προβάλλει με 
πεποίθηση τα συμφέροντα και τις αξίες 
της στο εξωτερικό και εάν αφήσει την 
άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής 
χωρίς επαρκή χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 831
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81γ. υπενθυμίζει ότι το ειδικό βάρος της 
ΕΕ στη διεθνή σκηνή υπερβαίνει το 
άθροισμα της επιρροής των επιμέρους 
κρατών μελών της· καλεί τα κράτη μέλη 
να βελτιώσουν την συνεργασία και τον 
συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και την ΕΥΕΔ προκειμένου να αποφύγουν 
παρούσες ή μελλοντικές επικαλύψεις, 
αντιφάσεις και ασυνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 832
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 

διαγράφεται
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της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι 
χρειάζεται ένα κατάλληλο συνολικό 
επίπεδο αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να 
μπορέσει η Ένωση να ανταποκριθεί στις 
διεθνείς αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

Or. en

Τροπολογία 833
Charles Goerens, Louis Michel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι 
χρειάζεται ένα κατάλληλο συνολικό 
επίπεδο αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να 
μπορέσει η Ένωση να ανταποκριθεί στις 
διεθνείς αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

82. εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένα 
κράτη μέλη της ΕΕ περικόπτουν επί του 
παρόντος τα τμήματα των 
προϋπολογισμών τους που είναι 
αφιερωμένα στην αναπτυξιακή βοήθεια 
παρά τη δέσμευση που ανέλαβαν να 
δαπανούν ποσοστό 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντός τους 
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κοινή 
Αντίληψη για την Ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 834
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα αυξημένο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της· επισημαίνει 
την μεγάλη σημασία που έχει κάτι τέτοιο 
όσον αφορά την εξωτερική διάσταση της 
στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια 
και παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
δραστηριοποιηθούν χωρίς χρονοτριβή 
προκειμένου να τηρήσουν τους στόχους 
τους ως προς την δημόσια αναπτυξιακή 
βοήθεια και προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες 
δεσμεύσεις τους· επισημαίνει εντούτοις 
ότι πρόκειται για εξαιρετικά μετριοπαθείς 
βλέψεις και ότι, ακόμα και αν 
επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, θα 
εξακολουθήσει να απαιτείται σημαντική 
χρηματοδότηση για την καταπολέμηση 
της φτώχειας και για τη βελτίωση των 
επιπέδων υγείας και εκπαίδευσης για τους 
φτωχούς του πλανήτη·

Or. en

Τροπολογία 835
Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
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την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·
υπογραμμίζει σχετικά ότι απαιτείται 
συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου 
να διασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς 
χρήση των αναπτυξιακών δαπανών της 
ΕΕ ώστε να φτάνουν ως τις πλέον 
περιθωριοποιημένες και αποκλεισμένες 
πληθυσμιακές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρία, σύμφωνα με την Διεθνή 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά 
με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες και σύμφωνα με την 
αντίστοιχη στρατηγική της ΕΕ για την 
περίοδο 2010-2010·

Or. en

Τροπολογία 836
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, στόχοι 
οι οποίοι δεν έχουν επιτευχθεί μέχρι 
τώρα, εμπίπτουν στην περίοδο του 
επόμενου ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι 
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αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

χρειάζεται ένα κατάλληλο συνολικό 
επίπεδο αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

Or. de

Τροπολογία 837
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της· επισημαίνει 
την ανάγκη να εξευρεθεί η κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ άμεσης 
δημοσιονομικής στήριξης αφενός και 
χρηματοδότησης των βιώσιμων έργων 
αφετέρου· 

Or. en

Τροπολογία 838
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν με την 
Συμφωνία της Κοπεγχάγης

Or. en

Τροπολογία 839
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να 
μπορέσουν η Ένωση και τα κράτη μέλη 
της να ανταποκριθούν στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις τους·

Or. en
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Τροπολογία 840
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της·

82. υπενθυμίζει ότι η διορία του 2015 για 
την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων 
της χιλιετίας (ΑΣΧ), όπως και ο 
συλλογικός στόχος για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια ύψους 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος, 
εμπίπτουν στην περίοδο του επόμενου 
ΠΔΠ· τονίζει κατά συνέπεια ότι χρειάζεται 
ένα κατάλληλο συνολικό επίπεδο 
αναπτυξιακής βοήθειας και 
χρηματοδότησης προκειμένου να μπορέσει 
η Ένωση να ανταποκριθεί στις διεθνείς 
αναπτυξιακές δεσμεύσεις της· επισημαίνει 
ότι πρέπει ταυτοχρόνως να επιδιώκεται η 
μείωση των ανισοτήτων ως προς την 
υγεία διότι συνιστούν αυτές καίριο 
στοιχείο στην προσπάθεια βελτίωσης της 
υγείας των ομάδων που τελούν σε 
μειονεκτική θέση και προσεγγίζονται 
δύσκολα·

Or. en

Τροπολογία 841
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82α. εκφράζει την έκπληξή του για το 
γεγονός ότι η Ένωση δεν ασχολήθηκε με 
τη συστηματική αξιολόγηση των 
οικονομικών και πολιτικών συνεπειών 
της βοήθειας που χορηγεί στις 
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αναπτυσσόμενες χώρες, μεταξύ άλλων 
συγκρίνοντας τα αποτελέσματά τους με 
αυτά των αναδυόμενων χωρών·

Or. fr

Τροπολογία 842
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82β. θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι η
αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ 
προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη στις 
χώρες-αποδέκτες· επισημαίνει την 
ανάγκη για διεκπεραίωση αξιολογήσεων 
και καθορισμού κριτηρίων που συνάδουν 
με αυτόν τον στόχο·

Or. en

Τροπολογία 843
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82γ. φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και η ΕΥΕΔ πρέπει να εισαγάγουν 
διαδικασία μέσω της οποίας θα μπορέσει 
να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 
προερχόμενης από την ΕΕ βοήθειας και 
θα ένταθούν οι συνέργιες μεταξύ 
ευρωπαϊκής και εθνικής αναπτυξιακής 
βοήθειας· πιστεύει ότι η ΕΥΕΔ θα 
καταστήσει αποτελεσματικότερες και θα 
προβάλλει καλύτερα τις προσπάθειες της 
ΕΕ για μείωση της φτώχειας και ότι θα 
διευκολύνει την απορρόφηση των πόρων 
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στις χώρες-αποδέκτες·

Or. en

Τροπολογία 844
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82δ. τονίζει ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να 
καλύψει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση 
των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, 
την κλιματική αλλαγή, την ανάσχεση της 
απώλειας βιοποικιλότητας και της 
υπερκατανάλωσης των πόρων· 
επισημαίνει συγκεκριμένα ότι το 
προσεχές πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο πρέπει να στηρίζει την εσωτερική 
συνοχή της πολιτικής, διασφαλίζοντας 
λόγου χάρη ότι ορισμένες μορφές 
δαπανών της ΕΕ που σχετίζονται με τον 
αγροτικό τομέα, την αλιεία, το εμπόριο 
και την ενέργεια δεν θα αντιβαίνουν 
στους στόχους της αναπτυξιακής 
πολιτικής 

Or. en

Τροπολογία 845
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82ε. υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που 
εκπορεύονται από την Συμφωνία του 
Κανκούν όσον αφορά την συνδρομή των 
αναπτυσσόμενων χωρών στον αγώνα 
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τους εναντίον της κλιματικής μεταβολής, 
δεσμεύσεις που πρέπει να προστεθούν σε 
εκείνες που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο 
των ΑΣΧ·

Or. en

Τροπολογία 846
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82 στ. ζητεί επομένως την εμπράγματη 
αύξηση των δημόσιων αναπτυξιακών 
ενισχύσεων σύμφωνα με το σύστημα 
προοδευτικής επίτευξης του 0,7%, τονίζει 
δε ότι δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι για άλλα 
συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ, τα οποία δεν αφορούν τους 
στόχους αναπτυξιακής πολιτικής· τονίζει 
ότι πρέπει να εξευρεθούν χρηματοδοτικοί 
πόροι για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής σε χώρες εταίρους 
πέραν των υποχρεώσεων για δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια και ότι δεν πρέπει 
να οδηγηθούμε σε πραγματική 
οπισθοδρόμηση της αναπτυξιακής 
χρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της φτώχειας και της 
πείνας·

Or. de

Τροπολογία 847
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 ζ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82 ζ. υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της 
φτώχειας και της πείνας στον κόσμο είναι 
πρωτεύοντες στόχοι και ότι χρειάζονται 
καινοτόμα, πρόσθετα χρηματοδοτικά 
μέσα, όπως ένας φόρος 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, για να 
καταστεί δυνατή η αξιόπιστη επιδίωξη 
αυτού του στόχου και η υλοποίησή του· 
είναι πεπεισμένο ότι η δημόσια 
αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να 
προσανατολίζεται στη διατήρηση και τη 
βελτίωση των παγκόσμιων δημόσιων 
αγαθών που είναι σημαντικά για τους 
περισσότερους ανθρώπους, μπορούν να 
κερδηθούν μόνο μέσω συλλογικής, 
πολυμερούς δράσεως και όχι από τη 
δράση μεμονωμένων κρατών και 
παραγόντων·

Or. de

Τροπολογία 848
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82η.  παρατηρεί ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε με 
την Συμφωνία της Κοπεγχάγης να 
παράσχει νέους και πρόσθετους πόρους 
για την προσαρμογή και τον μετριασμό 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· σημειώνει 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα 
κράτη μέλη και η Επιτροπή, προτίθεται 
να συνεισφέρει συνολικό ποσό ύψους 7,2 
δισ. ευρώ ως χρηματοδότηση ταχείας 
εκκίνησης στην περίοδο 2010-2012· 
τονίζει το γεγονός ότι οι πόροι που 
χορηγούνται αποτελούν στην ουσία 
«νέους και πρόσθετους πόρους», δηλαδή 
πόρους επιπρόσθετους των ήδη 
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υφισταμένων δεσμεύσεων για 
αναπτυξιακή βοήθεια (εν συνεχεία της 
συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών περί 
καταβολής του 0,7% του ΑΕγχΠ των 
βιομηχανικών χωρών στην αναπτυξιακή 
βοήθεια)· προτείνει βάσει όλων των 
ανωτέρω να δημιουργηθεί χωριστό 
κονδύλι του προϋπολογισμού για τους 
πόρους αυτούς· επισημαίνει επιπλέον ότι 
και οι μελλοντικές δεσμεύσεις 
χρηματοδότησης με στόχο να βοηθηθούν 
τα αναπτυσσόμενα κράτη στην 
καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής 
ή στην προσαρμογή στις συνέπειες από 
αυτή πρέπει να συνιστούν «πρόσθετους 
πόρους», με διασφάλιση ενός 
ικανοποιητικού βαθμού συνοχής μεταξύ 
των δύο πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 849
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82θ.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με 
προβλέψεις, το μεγαλύτερο ποσοστό της 
αύξησης των παγκόσμιων εκπομπών 
άνθρακα αναμένεται να προέλθει από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει ότι 
καίρια προτεραιότητα της ευρωπαϊκής 
αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να είναι η 
μέριμνα ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε 
καθαρή ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 850
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82ι. ζητεί να υπάρξει σημαντική αύξηση 
του ανώτατου ορίου του Τομέα 4 ιδίως 
όσον αφορά το μέσο συνεργασίας για την 
ανάπτυξη (DCI), δεδομένου ότι, παρά τις 
όποιες προόδους σημειώθηκαν την 
τελευταία επταετία στην προσπάθεια 
περιορισμού της φτώχειας, εξακολουθούν 
να απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες 
προσπάθειες· επισημαίνει επίσης ότι 
ορισμένοι πόροι του DCI έχουν 
αναπροσανατολιστεί σε νέες, εκτός 
πλαισίου επίσημης αναπτυξιακής 
βοήθειας, δράσεις·

Or. en

Τροπολογία 851
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· επιμένει εντούτοις ότι 
η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
συνολική μείωση των δαπανών για την 
ανάπτυξη και πρέπει να εξασφαλίσει 
προβλεψιμότητα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 852
Marta Andreasen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· επιμένει εντούτοις ότι 
η εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
συνολική μείωση των δαπανών για την 
ανάπτυξη και πρέπει να εξασφαλίσει 
προβλεψιμότητα·

83. αμφισβητεί την σκοπιμότητα του να 
ενταχθεί στον προϋπολογισμό το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

Or. en

Τροπολογία 853
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· επιμένει εντούτοις ότι η 
εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
συνολική μείωση των δαπανών για την 
ανάπτυξη και πρέπει να εξασφαλίσει 
προβλεψιμότητα·

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· επιμένει εντούτοις ότι η 
εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ πρέπει να οδηγήσει σε συνολική 
αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
θα ισούται με το ποσό που προβλεπόταν 
αρχικά για την χρηματοδότηση του ΕΤΑ·

Or. en

Τροπολογία 854
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· επιμένει εντούτοις ότι η 
εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
συνολική μείωση των δαπανών για την 
ανάπτυξη και πρέπει να εξασφαλίσει 
προβλεψιμότητα·

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ) δεδομένου ότι κάτι 
τέτοιο θα αύξανε την συνοχή και την 
διαφάνεια· επιμένει εντούτοις ότι η 
εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
συνολική μείωση των δαπανών για την 
ανάπτυξη και πρέπει να εξασφαλίσει 
προβλεψιμότητα·

Or. fi

Τροπολογία 855
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· επιμένει εντούτοις ότι η 
εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
συνολική μείωση των δαπανών για την 
ανάπτυξη και πρέπει να εξασφαλίσει 
προβλεψιμότητα·

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· επιμένει εντούτοις ότι η 
εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
συνολική μείωση των έως τώρα δαπανών 
για την ανάπτυξη, που δεν καταβάλλονταν 
από το ΕΤΑ, και πρέπει να εξασφαλίσει 
προβλεψιμότητα·

Or. de

Τροπολογία 856
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· επιμένει εντούτοις ότι η 
εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
συνολική μείωση των δαπανών για την 
ανάπτυξη και πρέπει να εξασφαλίσει 
προβλεψιμότητα·

83. ζητεί εκ νέου να ενταχθεί στον 
προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης (ΕΤΑ)· επιμένει εντούτοις ότι η 
εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
συνολική μείωση των δαπανών για την 
ανάπτυξη και πρέπει να εξασφαλίσει 
προβλεψιμότητα καθώς και διαβουλεύσεις 
με τις χώρες-αποδέκτες··

Or. en

Τροπολογία 857
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83α. επισημαίνει ότι το ΕΤΑ πρέπει να 
επιδιώξει μια μεγαλύτερη εσωτερική 
συνοχή της πολιτικής, την προαγωγή των 
βέλτιστων πρακτικών και καλύτερο 
συντονισμό των δωρητών με τα 
αναπτυξιακά προγράμματα των κρατών 
μελών και με την ευρύτερη διεθνή 
κοινότητα ώστε να εξασφαλίζεται 
πραγματική προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 858
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

β3β. παρατηρεί ότι οποιεσδήποτε 



PE462.731v02-00 134/135 AM\864090EL.doc

EL

μελλοντικές προτάσεις αύξησης του 
προϋπολογισμού του ΕΤΑ δεν πρέπει να 
διεκπεραιώνονται αυτομάτως αλλά να 
υποβάλονται σε ανεξάρτητη αξιολόγηση 
του αντικτύπου των δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 859
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83 γ. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστεί η διακήρυξη του Παρισιού με 
σκοπό την αποτελεσματικότητα της 
αναπτυξιακής χρηματοδότησης και 
προσδοκεί ολοκληρωμένη διαφάνεια των 
πληρωμών στον τομέα της αναπτυξιακής 
πολιτικής· προτείνει να δημοσιοποιηθούν 
αυτές οι πληρωμές και να δημιουργηθεί 
ένα ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου και 
αξιολόγησης όχι μόνο στις χώρες 
εταίρους αλλά ιδίως για την ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 860
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 83 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

83δ. παρατηρεί ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των φτωχώτερων ανθρώπων 
του πλανήτη ζει στις αναδυόμενες 
οικονομίες· επιμένει εντούτοις, 
προκειμένου να παροτρυνθούν αυτές οι 
κυβερνήσεις να δραστηριοποιηθούν 
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περισσότερο στην μείωση της φτώχειας 
εντός των συνόρων τους, ότι είναι ανάγκη 
να εισαχθούν σταδιακά εναλλακτικά 
πρότυπα συνεργασίας για την ανάπτυξη 
με αυτές τις χώρες·

Or. en


