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8.3.2018 A8-0048/101 

Τροπολογία  101 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 66 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  66α. επαναλαμβάνει ότι οι 

επιχορηγήσεις πρέπει να εξακολουθήσουν 

να αποτελούν τη βάση της 

χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής 

και επισημαίνει ότι τα χρηματοδοτικά 

μέσα μπορούν να έχουν συμπληρωματικό 

ρόλο· υπογραμμίζει ωστόσο ότι η 

αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες (φύση του σχεδίου, 

της περιοχής ή του κινδύνου) και ότι θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά, 

βάσει κατάλληλης εκ των προτέρων 

αξιολόγησης· υπογραμμίζει επίσης ότι οι 

επιχορηγήσεις θα πρέπει να 

συμπληρώνονται μόνο όταν 

αποδεικνύεται ότι αυτά τα 

χρηματοδοτικά μέσα έχουν πρόσθετη 

αξία, καθώς και ότι όλες οι περιφέρειες, 

ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξής 

τους, πρέπει να είναι ελεύθερες να 

ορίζουν την καταλληλότερη μέθοδο 

χρηματοδότησης· αντιτίθεται σε κάθε 

δεσμευτικό στόχο όσον αφορά τη χρήση 

των χρηματοδοτικών μέσων· 

Or. en 
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Τροπολογία  102 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Helmut Scholz 
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Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 66 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  66β. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) βασίζονται σε 

διαφορετικές έννοιες και στόχους που σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να 

συμπληρώνουν αλλά όχι να υποκαθιστούν 

ο ένας τον άλλο, ανεξάρτητα από το 

επίπεδο ανάπτυξης των περιφερειών· 

ζητεί να διατηρηθούν σαφή όρια μεταξύ 

του ΕΤΣΕ και της πολιτικής συνοχής, και 

ταυτόχρονα να παρέχονται ευκαιρίες για 

τον συνδυασμό τους και την εύκολη 

χρήση τους, όπου ενδείκνυται, και χωρίς 

να γίνεται ανάμειξή τους· 

Or. en 

 

 


