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Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. φρονεί ότι η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την 
προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, επιτρέποντας στην Ένωση να 
αναλαμβάνει δράσεις για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προώθηση 
της πραγματικής σύγκλισης, την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, 
καθώς και για την ανάπτυξη και προαγωγή του οράματός της για μια ανεκτική και 
δίκαιη κοινωνία που μεριμνά και έχει ως κοινή επιδίωξη την αλληλεγγύη. Είναι 
πεπεισμένο ότι η ανάληψη κοινής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 
αποτελεσματική από άποψη κόστους, δεδομένου ότι επιτρέπει την υλοποίηση 
οικονομιών κλίμακας, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και την συγκέντρωση 
πόρων, ιδίως στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, αλλά και ως στοιχείο 
αναδιανομής και αντιστάθμισης των δαπανών της εσωτερικής αγοράς για τις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Η ύπαρξη μιας ισχυρής, επαρκώς 
χρηματοδοτούμενης ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίζει διαδοχικές διευρύνσεις 
και να εγγυάται την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στη διευρυμένη 
Ένωση· 

Or. pt
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. φρονεί ότι η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική αποτελεί απαραίτητο εργαλείο που 
επιτρέπει στην Ένωση να αναλαμβάνει δράσεις για τη μείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων, την τόνωση της αειφόρου ανάπτυξης των περιφερειών, της οικονομικής 
τους ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και για την ανάπτυξη και 
προαγωγή του οράματός της για μια ανεκτική κοινωνία που μεριμνά και έχει ως κοινή 
επιδίωξη την αλληλεγγύη. Είναι πεπεισμένο ότι η ανάληψη κοινής δράσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αποτελεσματική από άποψη κόστους, δεδομένου ότι 
επιτρέπει την υλοποίηση οικονομιών κλίμακας, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών 
και την συγκέντρωση πόρων, ιδίως στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας. Η 
ύπαρξη μιας ισχυρής, επαρκώς χρηματοδοτούμενης ευρωπαϊκής περιφερειακής 
πολιτικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανότητα της Ένωσης να 
αντιμετωπίζει διαδοχικές διευρύνσεις· επισημαίνει ακόμη ότι οι άλλες πολιτικές της 
Ένωσης δεν υποκαθιστούν το ρόλο της περιφερειακής πολιτικής στην κοινή 
ανάπτυξη της Ένωσης, αλλά θα μπορούσαν να τον ενισχύσουν με τον κατάλληλο 
τρόπο·

Or. de

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. φρονεί ότι η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική αποτελεί απαραίτητο εργαλείο που 
επιτρέπει στην Ένωση να αναλαμβάνει δράσεις για τη μείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων, την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και για 
την ανάπτυξη και προαγωγή του οράματός της για μια ανεκτική κοινωνία που μεριμνά 
και έχει ως κοινή επιδίωξη την αλληλεγγύη. Είναι πεπεισμένο ότι η ανάληψη κοινής 
δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αποτελεσματική από άποψη κόστους, δεδομένου 
ότι επιτρέπει την υλοποίηση οικονομιών κλίμακας, τον εξορθολογισμό των 
διαδικασιών και την συγκέντρωση πόρων, στους τομείς της διασυνοριακής, διεθνικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η ύπαρξη μιας ισχυρής, επαρκώς 
χρηματοδοτούμενης ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίζει διαδοχικές διευρύνσεις· 

Or. fr



AM\552602EL.doc 3/23 PE 353.366v01-00

EL

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής για τις μελλοντικές δημοσιονομικές 
προοπτικές είναι εμφανώς ανεπαρκής για να ανταποκριθεί στις κοινωνικές, 
οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις μιας διευρυμένης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως δε στις αυξημένες ανάγκες συνοχής και στα υψηλά επίπεδα 
ανεργίας, φτώχειας και εισοδηματικής ανισότητας·

Or. pt

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. αντιτίθεται στη στρατηγική των συμβαλλομένων μερών της λεγόμενης "Επιστολής 
των Έξι", η οποία έχει ως στόχο να επηρεάσει τη συζήτηση περί των προσεχών 
δημοσιονομικών προοπτικών, προτείνοντας τον περιορισμό του κοινοτικού 
προϋπολογισμού σε ένα μέγιστο επίπεδο 1% του κοινοτικού ΑΕΕ, και λυπάται που η 
στρατηγική αυτή έχει λάβει τη στήριξη του Συμβουλίου·

Or. pt

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1γ (νέα)

1γ. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής όπως το μέσο επίπεδο των δαπανών των 
μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών ορισθεί σε επίπεδο που θα κυμαίνεται 
στο 1.14% του κοινοτικού ΑΕΕ, καθώς και την πρόταση των συμβαλλομένων 
μερών της αποκαλούμενης "Επιστολής των Έξι"·  υπενθυμίζει ότι, υπάρχει ένα 
περιθώριο 0,10 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το μέγιστο όριο των ιδίων 
πόρων που είναι 1,24% του κοινοτικού ΑΕΕ·

Or. pt
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Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1δ (νέα)

1δ. υπενθυμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολιτικό-δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2007-2013 καθορίζει πραγματικό μέσο ετήσιο προϋπολογισμό σε ποσοστό 
1,09% του κοινοτικού ΑΕΕ, ήτοι ΄χαμηλότερο από το μέσο ποσοστό του 1,10% της 
Ατζέντας του 2000, σύμφωνα με τις δηλώσεις της πρώην Επιτρόπου Schreyer στο 
άτυπο Συμβούλιο του Απριλίου 2004 για την περιφερειακή πολιτική·

Or. pt

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1ε (νέα)

1ε. εκφράζει την ανησυχία του για την υπερβολική έμφαση που δίνει η Επιτροπή στην 
ανταγωνιστικότητα και στο επιχειρηματικό πνεύμα, εις βάρος της συνοχής και της 
σύγκλισης· επαναλαμβάνει ότι δεν θα δεχθεί την απαξίωση ούτε των στόχων της 
πολιτικής για τη συνοχή ούτε των μέσων της, ήτοι των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. pt

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει τις προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής, 
Μεταφορών και Τουρισμού στη γνωμοδότησή της τής 18ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής "Οικοδόμηση του κοινού μέλλοντος: προκλήσεις πολιτικής 
και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης", και θεωρεί ότι:
– (διαγραφή) τα επίπεδα επενδύσεων σε υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο που η Επιτροπή 

προτείνει στην ανακοίνωσή της "Οικοδόμηση του κοινού μέλλοντος: προκλήσεις 
πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013" δεν είναι 
επαρκή στο πλαίσιο της συνοχής για την ανάπτυξη και την απασχόληση, χαιρετίζει δε 
την έμφαση που αποδίδει η Επιτροπή στην ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων με στόχο 
τη βελτίωση του δυναμικού ανάπτυξης και παραγωγικότητας, θεωρεί όμως ότι αυτοί 
οι στόχοι θα επιτευχθούν μόνο με μια αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την απασχόληση, ούτως ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα της εργασίας σε 
όλες τις μορφές της,

– η Επιτροπή θα πρέπει να θέσει αναπτυξιακούς στόχους και δείκτες από κοινού με τα 
κράτη μέλη και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και το επίπεδο ανάπτυξης κάθε 
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κράτους μέλους. Οι εν λόγω στόχοι και δείκτες θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι και 
συγκεκριμένοι, να καλύπτουν την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική 
διάσταση και να συμπεριληφθούν πλήρως, τόσο στα περιφερειακά όσο και στα εθνικά 
προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων,

- πρέπει να αξιολογηθεί εάν το 1,24% του ΑΕΕ ως ανώτατο όριο των Δημοσιονομικών 
Προοπτικών (διαγραφή), όπως προτείνει η Επιτροπή, είναι επαρκές προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι θα διατεθούν επαρκείς πόροι για τα Περιφερειακά και Διαρθρωτικά 
Ταμεία καθώς και για μια αειφόρο πολιτική απασχόλησης· υπενθυμίζει, για 
παράδειγμα, ότι το γερμανικό ίδρυμα DIW θεωρεί ότι απαιτούνται ποσοστά άνω 
του 1,24%·

Or. pt

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2, 3η παύλα

- καλεί, για το λόγο αυτό, να ορισθεί το ανώτατο όριο των Δημοσιονομικών 
Προοπτικών σε 1,24%. του ΑΕΠ, όπως προτείνει η Επιτροπή, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι θα διατεθούν επαρκείς πόροι για τα Περιφερειακά και Διαρθρωτικά 
Ταμεία καθώς και για την αναπτυξιακή πρωτοβουλία της Επιτροπής, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα καινοτόμα στοιχεία της και την αδυναμία των τοπικών 
παραγόντων·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2, 2η παύλα

- ζητείται από την Επιτροπή να αναπτύξει αναπτυξιακούς στόχους και δείκτες σύμφωνα 
με τα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων της Λισαβόνας και του 
Γκέτεμποργκ, καθώς και με τα αποτελέσματα σχετικά με την καινοτομία της 
έκθεσης Kok· οι εν λόγω στόχοι και δείκτες θα πρέπει να είναι μετρήσιμοι και 
συγκεκριμένοι, να καλύπτουν την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική 
διάσταση και να συμπεριληφθούν πλήρως, τόσο στα περιφερειακά όσο και στα εθνικά 
προγράμματα δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,

Or. nl
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Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2, 3η παύλα

- καλεί, για το λόγο αυτό, να ορισθεί το ανώτατο όριο των Δημοσιονομικών 
Προοπτικών σε 1,24%. του ΑΕΠ, όπως προτείνει η Επιτροπή, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι θα διατεθούν επαρκείς πόροι για τα Περιφερειακά και Διαρθρωτικά 
Ταμεία καθώς και για διευρωπαϊκά έργα μεταφορών ζωτικής σημασίας· οι 
χρηματοδοτικοί πόροι για το Περιφερειακό και το Διαρθρωτικό Ταμείο θα πρέπει 
να διατηρηθούν στο παρόν επίπεδο ακόμα και αν το σύνολο των πόρων που 
παρέχονται από τα κράτη μέλη υπερβαίνουν το 1% του ΑΕΠ τους· σε αυτή την 
περίπτωση συνιστάται ο περιορισμός των δαπανών να επιτευχθεί με τη μείωση των 
επιδοτήσεων για την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία αντιπροσωπεύει το 
μεγαλύτερο κονδύλιο στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2, παύλα 3α (νέα)

- ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να μη λησμονεί ότι, για την επίτευξη των στόχων 
της Ατζέντας της Λισσαβώνας, είναι απαραίτητο να υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των 
περιοχών και των κρατών της Ένωσης, και ότι δεν εστιάζονται όλες οι πολιτικές 
της Λισσαβώνας στους στόχους της πολιτικής συνοχής ούτε υλοποιούνται με τα 
ίδια μέσα. Ως επί το πλείστον, οι πολιτικές της διαδικασίας της Λισσαβώνας έχουν 
ανάγκη από δημόσια χρηματοδότηση, όμως έχουν ελάχιστη ή καμία αντανάκλαση 
στον κοινοτικό προϋπολογισμό, σε σύγκριση με τους προϋπολογισμούς των κρατών 
μελών· ζητεί, συνεπώς, οι πόροι που προορίζονται για τις πολιτικές αυτές να μην 
προϋποθέτουν μείωση των ποσοστών που αφιερώνονται στη συνοχή·

Or. es

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 14
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής σε μία διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει τεράστιες ανάγκες και, για το λόγο αυτό, το ποσό ύψους 0,41% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης αποτελεί το ελάχιστο όριο 
χρηματοδότησης κάτω από το οποίο η πολιτική αυτή θα έχανε εντελώς την 
αξιοπιστία της·
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3

3. επιδοκιμάζει τις χρηματοδοτικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν υπέρ των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιοχών, με στόχο να προωθηθεί η ανάπτυξή τους, να καταστεί 
δυνατή η πλήρης ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά και να διασφαλισθεί η 
πρόσβασή τους στα οφέλη των κοινοτικών πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά και τις ειδικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές· 
ζητεί να συνεχισθεί και στο μέλλον αυτή η χρηματοδοτική προσπάθεια, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής για την ανάπτυξη των πλέον απομακρυσμένων περιφερειών·

Or. pt

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3

3. επιδοκιμάζει τα κύρια στοιχεία της μελλοντικής στρατηγικής ανάπτυξης των 
ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών, η οποία παρουσιάζεται υπό τη μορφή 
ενισχυμένης εταιρικής σχέσης και βασίζεται ιδίως σε ένα ειδικό πρόγραμμα 
αντιστάθμισης των μειονεκτημάτων που επηρεάζουν τις οικονομίες και τους 
πληθυσμούς τους·

Or. fr

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Τροπολογία 17
Παράγραφος 3

3. επιδοκιμάζει τις χρηματοδοτικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν υπέρ των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιοχών, θεωρεί όμως ότι, για την αντιστάθμιση των δυσκολιών 
που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές κατά την πρόσβαση της εσωτερικής αγοράς, 
δεν πρέπει να λησμονείται ότι ο ιδιαίτερα απομακρυσμένος χαρακτήρας αποτελεί 
μια σταθερά που δεν μεταβάλλεται ανάλογα με το εισόδημα· ζητεί να διατηρηθεί, 
ως ελάχιστο όριο, για τις περιοχές αυτές η χρηματοδοτική προσπάθεια η οποία 
καθορίστηκε στο Βερολίνο·

Or. es



PE 353.366v01-00 8/23 AM\552602EL.doc

EL

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 18
Παράγραφος 3

3. επιδοκιμάζει τις χρηματοδοτικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν υπέρ των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιοχών, με στόχο την αντιστάθμιση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβαση της εσωτερικής αγοράς και των μόνιμων 
περιορισμών των ενδογενών αναπτυξιακών τους παραγόντων·

Or. pt

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy, Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Mojca Drčar Murko, 
Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Toomas Savi

Τροπολογία 19
Παράγραφος 3α (νέα)

3α. θεωρεί ότι, για να διασφαλισθεί η χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής και 
της πολιτικής για τη συνοχή, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο 
επίπεδο 0,41% του ΑΕΕ για την πολιτική αυτή κατά τις προσεχείς δημοσιονομικές 
προοπτικές·

Or. fr

Τροπολογία: István Pálfi

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4

4. επισημαίνει την σημασία υποστήριξης των αραιοκατοικημένων περιοχών και των 
περιοχών με εξωτερικά ηπειρωτικά σύνορα, καθώς και της ειδικής κατάστασης των 
νησιωτικών και ορεινών περιοχών·

Or. hu
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Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4α (νέα)

4α. τονίζει τη σημασία στήριξης των ζωνών που πλήττονται από διαρθρωτικά 
μειονεκτήματα όπως η ερήμωση, η γήρανση του πληθυσμού ή η δυσχερής 
πρόσβαση· υπενθυμίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών που πλήττονται από τα 
διαρθρωτικά αυτά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ενισχυμένη 
συνεργασία και με ειδικά μέτρα·

Or. es

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 22
Παράγραφος 5

5. εκφράζει την επιδοκιμασία του για την ενοποίηση των προγραμμάτων URBAN και 
Equal, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της χρηματοδότησης για τις μικρές 
και μεγάλες πόλεις και τις αστικές περιοχές και η οποία αυξάνει τις δυνατότητες 
διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των δημοτικών και περιφερειακών αρχών·

Or. de

Τροπολογία: Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 23
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. εκφράζει την ανησυχία του για την πρόταση να χρηματοδοτηθεί το Natura 2000 
σχεδόν αποκλειστικά από τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο ανάπτυξης της 
υπαίθρου, κάτι που θα αναγκάσει τις ενέργειες για την προστασία της φύσης να 
συναγωνίζονται, τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, με άλλες τομεακές 
ενέργειες κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα για χρηματοδότηση από τους ίδιους 
πόρους, δημιουργώντας έτσι μια ιεραρχία μεταξύ των στόχων βιοποικιλότητας της 
ΕΕ και άλλων τομεακών στόχων με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η χρηματοδότηση 
αυτή· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή είτε να δημιουργήσει ένα ξεχωριστό 
χρηματοδοτικό μέσο για το Natura 2000 είτε να αυξήσει τη χρηματοδότηση του 
LIFE +, συμπεριλαμβάνοντας ένα ταμείο βιοποικιλότητας το οποίο θα καταστήσει 
δυνατή την επίτευξη των στόχων του Natura 2000·

Or. es
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Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 24
Παράγραφος 6

6. σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να παραμείνει το ανώτατο όριο των πόρων στο 
1,24% του ΑΕΕ, πως έγινε ήδη με την Ατζέντα 2000, θεωρεί όμως ότι θα πρέπει να 
εξετασθεί αν το επίπεδο αυτό είναι επαρκές για να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
ανάγκες συνοχής μιας διευρυμένης Ένωσης με 25 κράτη μέλη, αν θέλει να 
αντεπεξέλθει η Ένωση στις δεσμεύσεις της και να μην ενταθεί η απογοήτευση του 
κοινού όσον αφορά την Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι τα πακέτα Ντελόρ Ι και ΙΙ αύξησαν 
αυτό το όριο από το 1,15% του κοινοτικού ΑΕΠ στο 1,27% του κοινοτικού ΑΕΠ 
(1,24% του κοινοτικού ΑΕΕ) και διπλασίασαν τους πόρους των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. pt

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 25
Παράγραφος 6

6. σημειώνει ότι η Επιτροπή δέχεται ήδη να παραμείνει το ανώτατο όριο των πόρων στο 
1,24% του ΑΕΠ και συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η προτεινόμενη αύξηση στη 
χρήση αυτών των πόρων εντός του ορίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου 
να αντεπεξέλθει η Ένωση στις δεσμεύσεις της και να μην ενταθεί η απογοήτευση του 
κοινού όσον αφορά την Ευρώπη·

Or. es

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 26
Παράγραφος 6

6. σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει να παραμείνει το ανώτατο όριο των πόρων στο 
1,24% του ΑΕΠ και συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η προτεινόμενη αύξηση στη 
χρήση αυτών των πόρων εντός του ορίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου 
να αντεπεξέλθει η Ένωση στις δεσμεύσεις της και να μην αυξήσει την απογοήτευση 
του κοινού όσον αφορά την Ευρώπη·

Or. fr
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Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 27
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. επισημαίνει ότι η διεύρυνση αποτελεί μια ιστορική πραγματικότητα, για την οποία 
είμαστε όλοι περήφανοι· ωστόσο, τονίζει την ανάγκη το οικονομικό κόστος της 
διεύρυνσης να μοιραστεί ανάμεσα στα παλιά κράτη μέλη με τρόπο δίκαιο και 
ισόρροπο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να επωμιστούν το κόστος αυτό μόνο οι 
χώρες συνοχής και οι υστερούσες περιφέρειες της ΕΕ, που δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρώσει οι ίδιες τη διαδικασία σύγκλισης·

Or. el

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 28
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. αποδέχεται τις τεχνικές εξηγήσεις που δίνει η Επιτροπή για να προτείνει στα 10 νέα 
κράτη μέλη μια βοήθεια γύρω στο 3.3% του ΑΕΕ, θεωρεί όμως ότι η βοήθεια αυτή 
θα πρέπει να φτάνει το 4% σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, ακόμη και αν 
τελικώς δεν εκτελεσθεί·

Or. es

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 29
Παράγραφος 7

7. έχει συναίσθηση του γεγονότος ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να δαπανώνται 
με αποτελεσματικό τρόπο, διευκρινίζει ωστόσο ταυτόχρονα ότι η πολιτική συνοχής 
και η διαρθρωτική πολιτική που εφάρμοσε η ΕΕ τα τελευταία χρόνια κατέστησαν 
σαφή την επιτευχθείσα ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συνέβαλαν πάντα στη 
διασφάλιση περαιτέρω χρηματοδοτικών μέσων για τις περιφέρειες· θεωρεί, συνεπώς, 
αναγκαία μια αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, ιδίως στις επενδυτικές 
δαπάνες, δεδομένης της αρνητικής επίδρασης που έχει το Σύμφωνο στην ορθή 
εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. pt
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Τροπολογία: István Pálfi, László Surján

Τροπολογία 30
Παράγραφος 7

7. έχει συναίσθηση του γεγονότος ότι τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να δαπανώνται 
με αποτελεσματικό τρόπο, διευκρινίζει ωστόσο ταυτόχρονα ότι η πολιτική συνοχής 
και η διαρθρωτική πολιτική που εφάρμοσε η ΕΕ τα τελευταία χρόνια κατέστησαν 
σαφή την επιτευχθείσα ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συνέβαλαν πάντα στη 
διασφάλιση περαιτέρω χρηματοδοτικών μέσων για τις περιφέρειες· έχει επίσης 
συναίσθηση του γεγονότος ότι η προσχώρηση των 10 νέων κρατών μελών στην ΕΕ 
το 2004 αντιπροσωπεύει μία νέα πρόκληση στην συνολική πολιτική συνοχής, 
προσχώρηση η οποία δρομολογεί συγχρόνως την αρχή μιας μακράς διαδικασίας 
συνοχής· θεωρεί ότι, γι' αυτό το λόγο, η περιφερειακή ανάπτυξη και η πολιτική 
συνοχής θα έχουν να διαδραματίσουν ενισχυμένο ρόλο στην περίοδο 2007-2013, 
επειδή αυτή ακριβώς η περίοδος θα είναι εκείνη στην οποία τα νέα κράτη μέλη θα 
ενσωματωθούν ουσιαστικά - και όχι μόνο από νομική άποψη - στην κοινότητα της 
Ένωσης· παρατηρεί, κατά συνέπεια, ότι στο μέλλον η πολιτική συνοχής πρέπει να 
εστιασθεί περισσότερο στις περιφέρειες, έτσι ώστε να παρεμποδίσει τυχόν 
συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών των 
παλαιών κρατών μελών και των νέων κρατών μελών· 

Or. hu

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 31
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαίο, λόγω των προβλεπόμενων δυσκολιών της νέας 
περιόδου χρηματοδότησης από το 2007 και της ανεπαρκούς πείρας των νέων 
κρατών μελών, ειδικότερα της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, που θα μπουν στην 
Ένωση μόλις το 2007 – να στηριχθεί η πρόταση της Επιτροπής για το σχεδιασμό 
των δημοσιονομικών προοπτικών για επταετή περίοδο, έως το 2013·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 32
Παράγραφος 8

8. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τόσο το IPA και το ENPI θα περιλαμβάνουν ένα 
συγκεκριμένο συστατικό στοιχείο για την προαγωγής της διασυνοριακής συνεργασίας 
με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της αυστηρής τήρησης 
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των περιβαλλοντικών μηχανισμών προστασίας και της ανάπτυξης περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, καθώς και της προαγωγής της δημοκρατίας·

Or. en

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 33
Παράγραφος 8

8. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τόσο το IPA και το ENPI θα περιλαμβάνουν ένα 
συγκεκριμένο συστατικό στοιχείο για την προαγωγής της διασυνοριακής συνεργασίας 
με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της αυστηρής τήρησης 
των περιβαλλοντικών περιορισμών και της προαγωγής της δημοκρατίας, καθώς και 
την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας σε 
όλες τις συνοριακές περιοχές, ακόμα και στα "παλαιά" εσωτερικά σύνορα, πολλώ 
μάλλον που τα μέχρι τώρα προγράμματα INTERREG έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο 
και αυτό το έργο θα πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να μην αφήσει κανένα κενό·

Or. de

Τροπολογία: István Pálfi, László Surján

Τροπολογία 34
Παράγραφος 8

8. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τόσο το IPA και το ENPI θα περιλαμβάνουν ένα 
συγκεκριμένο συστατικό στοιχείο για την προαγωγής της διασυνοριακής συνεργασίας 
με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της αυστηρής τήρησης 
των περιβαλλοντικών περιορισμών και της προαγωγής της δημοκρατίας· παρατηρεί 
ότι περισσότερο εντατική κοινοτική υποστήριξη θα συμβάλλει στην συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα που θα ενθαρρύνει την κοινωνική συνοχή· 
επομένως, στην περίπτωση της διασυνοριακής περιφερειακής συνεργασίας, τόσο 
κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων όσο και κατά μήκος των εξωτερικών 
συνόρων της ΕΕ, συνιστά όπως η ΕΕ παρέχει στήριξη όχι μόνο για τεχνική βοήθεια 
αλλά και για την υλοποίηση του ουσιαστικού τμήματος των προγραμμάτων·

Or. hu
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 35
Παράγραφος 9

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Carlos José Iturgaiz Angulo

Τροπολογία 36
Παράγραφος 9

9. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί ιδιαίτερα την πορεία της οπισθοδρόμησης 
των περιοχών που πλήττονται από τον στατιστικό αντίκτυπο και να υποβάλει 
λεπτομερή ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση σε αυτές τις 
περιοχές·

Or. es

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 37
Παράγραφος 9

9. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την πορεία της οπισθοδρόμησης των 
περιοχών που πλήττονται από τον στατιστικό αντίκτυπο και να υποβάλει λεπτομερή 
ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση σε αυτές τις περιοχές· 
θεωρεί ότι αυτές οι περιοχές δεν μπορούν να θίγονται, ως προς την επιλεξιμότητά 
τους, από μια αύξηση του εικονικού πλούτου και ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει κάτι τέτοιο·

Or. pt

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 38
Παράγραφος 9α (νέα)

9α. διαπιστώνοντας ότι τα πιο ευημερούντα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι 
ιδίως αυτά που θα αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη από τη διεύρυνση 
και ότι οι χώρες της συνοχής, ιδίως η Πορτογαλία και η Ελλάδα, θα πληγούν πιο 
πολύ από το κόστος της διεύρυνσης, ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τον 
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αντίκτυπο της διεύρυνσης στις χώρες αυτές καθώς και να προτείνει ειδικά και 
προσαρμοσμένα προγράμματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των οικονομιών 
τους σε μια διευρυμένη Ένωση·

Or. pt

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 39
Παράγραφος 10

10. επισημαίνει ότι οι περιοχές που, για στατιστικούς μόνο λόγους - ήτοι λόγω του ότι η 
διεύρυνση με χώρες που περιλαμβάνουν πολύ πιο φτωχές περιφέρειες οδηγεί στη 
μείωση του μέσου ΑΕΠ - έχουν γίνει εμφανώς πλουσιότερες λόγω της μείωσης του 
μέσου ΑΕΠ, πρέπει να κρίνονται με βάση τις πραγματικές αναπτυξιακές δυσκολίες 
τους, και θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να παραμείνουν οι περιφέρειες αυτές στο στόχο 
"σύγκλιση", ότι εξακολουθούν να χρειάζονται και θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή 
υποστήριξη από την ΕΕ, η οποία να ανταποκρίνεται στα πραγματικά προβλήματά 
τους· αν δεν ληφθεί υπόψη το καθαρά στατιστικό φαινόμενο, οι εριοχές αυτές θα 
είναι "ο ηττημένος της διεύρυνσης"·

Or. de

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 40
Παράγραφος 10

10. επισημαίνει ότι οι περιοχές και τα κράτη μέλη που πλήττονται από τον στατιστικό 
αντίκτυπο εξακολουθούν να χρειάζονται και να λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη από 
την ΕΕ· καμία περιοχή ή κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να νοιώθει ως "ο ηττημένος 
της διεύρυνσης"·

Or. es

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 41
Παράγραφος 10

10. επισημαίνει ότι οι περιοχές που πλήττονται από τον στατιστικό αντίκτυπο θα πρέπει 
να διατηρήσουν την υποστήριξη που θα είχαν από την ΕΕ αν το σημείο αναφοράς 
της επιλεξιμότητας ήταν μια Ευρώπη των 15, και τούτο διότι καμία περιοχή δεν 
επιτρέπεται να νοιώθει ως "ο ηττημένος της διεύρυνσης"·
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Or. pt

Τροπολογία: Elmar Brok, Albert Deß, Karl-Heinz Florenz, Ingo Friedrich, Michael Gahler, 
Ingeborg Gräßle, Daniel Caspary, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Dieter-Lebrecht Koch, 
Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, Angelika Niebler, 
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Bernd Posselt, Pál Schmitt, Andreas Schwab, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Henri Weber, Anja Weisgerber, Joachim Wuermeling

Τροπολογία 42
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. χαιρετίζει τη δυνατότητα, ιδίως εντός της νέας προτεραιότητας 2, να προωθούνται 
στις περιοχές ικανότητες καινοτομίας, οι οποίες συνιστούν βασικό στοιχείο για την 
επίτευξη των στόχων της Λισσαβώνας και την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 43
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. θεωρεί ότι οι περιφέρειες που εγκαταλείπουν το στόχο για λόγους μη στατιστικής 
ανάπτυξης θα πρέπει να λαμβάνουν την ίδια ακριβώς αντιστάθμιση με εκείνες που 
βρίσκονταν στην ίδια κατάσταση στις αρχές των τρεχουσών δημοσιονομικών 
προοπτικών·

Or. es

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 44
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη διασύνδεση της περιφερειακής πολιτικής με 
την πολιτική ανταγωνισμού σε περιοχές που επηρεάζονται από το στατιστικό 
αποτέλεσμα και να συμπεριλάβει στην ανάλυσή της τις επιπτώσεις των τρεχουσών 
και μελλοντικών κανόνων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων εντός περιοχών 
που επηρεάζονται από το στατιστικό αποτέλεσμα·

Or. en
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Τροπολογία: István Pálfi, László Surján

Τροπολογία 45
Παράγραφος 10α (νέα)

10α. προτείνει να εξετασθεί η δυνατότητα, στην περίπτωση περιοχών των οποίων το 
μέσο εισόδημα είναι ουσιαστικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της ΕΕ, αντί να 
εισαχθεί ένας απόλυτος n+2 κανόνας για το Ταμείο Συνοχής, οι κανόνες να γίνουν 
ελαστικότεροι και να επιτρέπουν μία μακρότερη περίοδο με επέκταση του χρονικού 
ορίου, έτσι ώστε κατά τα πρώτα τρία έτη ο εφαρμόσιμος κανόνας να είναι n+3 ή, 
ενδεχομένως, n+4· τονίζει, επιπλέον, ότι, εάν παραμείνουν αχρησιμοποίητα 
κονδύλια λόγω της εφαρμογής του κανόνα n+2, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της συνοχής·

Or. hu

Τροπολογία: Carlos José Iturgaiz Angulo

Τροπολογία 46
Παράγραφος 11

Διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 47
Παράγραφος 11

11. επιδοκιμάζει την δημιουργία του Ταμείου Προσαρμογής στην Οικονομική 
Μεγέθυνση, το οποίο θα πρέπει να επιτρέπει στην Ένωση να αναλαμβάνει ταχεία και 
αποτελεσματική δράση προκειμένου να επισπευσθεί η πρόοδος των στόχων η 
επίτευξη των οποίων καθυστερεί. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τις ενδιαφερόμενες περιοχές, σε ό,τι αφορά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, φαίνεται κυρίως από την ευρωπαϊκή δέσμευση 
της Κοινότητας (διαγραφή)· επιμένει ότι οι προτάσεις ανακατανομής θα πρέπει να 
υπόκεινται στην διαδικασία συναπόφασης, εφόσον αφορούν προτεραιότητες που έχει 
προηγουμένως ορίσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ότι, κατά τη χρήση των 
κονδυλίων, πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως και εγκαίρως οι κανόνες συμμετοχής·

Or. de
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Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 48
Παράγραφος 11

11. σημειώνει τη δημιουργία του Ταμείου Προσαρμογής στην Οικονομική Μεγέθυνση, 
το οποίο θα πρέπει να επιτρέπει στην Ένωση να αναλαμβάνει ταχεία και 
αποτελεσματική δράση προκειμένου να επισπευσθεί η πρόοδος των στόχων που η 
επίτευξη των οποίων καθυστερεί· θεωρεί πάντως ότι η χρηματοδότηση αυτού του 
ταμείου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ανακατανομή των δαπανών, ιδίως των 
διαρθρωτικών ταμείων, και ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επικίνδυνο 
προηγούμενο· ζητεί από την Επιτροπή, σε αντίθετη περίπτωση, να λαμβάνει 
ιδιαιτέρως υπόψη της τις περιοχές που πλήττονται από τον στατιστικό αντίκτυπο όταν 
προτείνει οποιαδήποτε ανακατανομή πόρων και επιπλέον επιμένει να ζητείται η 
γνώμη του για όλες τις προτάσεις ανακατανομής (διαγραφή), εφόσον αφορούν 
προτεραιότητες που έχει προηγουμένως ορίσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο·

Or. pt

Τροπολογία: Carlos José Iturgaiz Angulo

Τροπολογία 49
Παράγραφος 11α (νέα)

11α. αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχουν ορισμένοι μηχανισμοί ευελιξίας, όμως αυτοί 
δεν πρέπει να αλλοιώνουν τις πολιτικές και ποσοτικές προτεραιότητες που θέτουν 
οι δημοσιονομικές προοπτικές και πρέπει να καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση 
απρόβλεπτων κρίσεων, διατηρώντας έναν έκτακτο χαρακτήρα· ζητεί από την 
Επιτροπή, όταν προτείνει οιαδήποτε ανακατανομή των πόρων, να διασφαλίσει ότι 
δεν θα επηρεάζονται οι οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 50
Παράγραφος 12

12. σημειώνει ότι στο μέλλον η οικονομική διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων θα 
είναι περισσότερο ανάλογη και αποκεντρωμένη, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος 
της ευθύνης για χρηστή οικονομική διαχείριση να μετακυλίεται στα κράτη μέλη και 
στις περιφέρειες. Ενθαρρύνει την Επιτροπή στις προσπάθειές της για εξορθολογισμό 
των διαδικασιών, μείωση των διοικητικών εξόδων - όχι όμως εις βάρος της 
αποκέντρωσης - και επίσπευσης των αποφάσεων. Ωστόσο, (διαγραφή) ζητεί από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει, με τα κατάλληλα μέσα όπως το αποθεματικό απόδοσης, 
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μια χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων η οποία να βασίζεται στους κοινοτικούς 
προσανατολισμούς και, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια, να ενημερώνει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με οποιαδήποτε ανεπάρκεια εντοπισθεί στις εθνικές και 
περιφερειακές διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου καθώς και με τα μέτρα που έλαβε 
για να διορθωθεί η κατάσταση·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 51
Παράγραφος 12

12. σημειώνει ότι στο μέλλον η οικονομική διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων θα 
είναι περισσότερο ανάλογη και αποκεντρωμένη, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος 
της χρηματοδοτικής ευθύνης για χρηστή οικονομική διαχείριση να μετακυλίεται στα 
κράτη μέλη, στις περιφέρειες και στις πόλεις. Ενθαρρύνει την Επιτροπή στις 
προσπάθειές της για εξορθολογισμό των διαδικασιών, μείωση των διοικητικών 
εξόδων και επίσπευσης των αποφάσεων. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
διαφάνεια, ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με 
οποιαδήποτε ανεπάρκεια εντοπισθεί στις εθνικές και περιφερειακές διαδικασίες 
δημοσιονομικού ελέγχου καθώς και με τα μέτρα που έλαβε για να διορθωθεί η 
κατάσταση·

Or. nl

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 52
Παράγραφος 12α (νέα)

12α. ζητεί από την Επιτροπή να επιτρέπει τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων μόνον εάν 
έχει γίνει εξέταση και διευθέτηση των σχεδίων, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 
3ης Ιουλίου 2003 για το Gender Budgeting1·

Or. de

  
1 ΕΕ C 74 E της 24.3.2004, σελ. 746.
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 53
Παράγραφος 12β (νέα)

12β. επισημαίνει ότι, από άποψη περιφερειακής πολιτικής, ο πολυετής χαρακτήρας του 
δημοσιονομικού προγραμματισμού και συνεπώς η ασφάλεια του προγραμματισμού, 
είναι απαραίτητα στοιχεία για τις περιφέρειες και ότι, κατά συνέπεια, το μέσο των 
δημοσιονομικών προοπτικών δεν πρέπει να τεθεί απερίσκεπτα υπό αμφισβήτηση 
από κανένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο· ζητεί από το Συμβούλιο να εργασθεί 
εντατικά με το Κοινοβούλιο για τη λήψη μιας απόφασης για τις δημοσιονομικές 
προοπτικές, η οποία θα υπηρετεί τη διευρυμένη Ένωση και την ολοκλήρωσή της·

Or. de

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 54
Παράγραφος 13

Διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 55
Παράγραφος 13

Διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 56
Παράγραφος 13

13. ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις, εντός του πλαισίου του 
Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για την ενίσχυση της κοινωνικής 
ένταξης των μεταναστών και της πρόσβασής τους στην απασχόληση, επιτρέποντας με 
αυτόν τον τρόπο σε πολίτες τρίτων χωρών με διαφορετικό πολιτιστικό, θρησκευτικό, 
γλωσσικό και εθνοτικό υπόβαθρο να συμμετάσχουν σε όλους τους τομείς της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας, υπό τον όρο αφενός ότι οι εν λόγω μετανάστες σέβονται και 
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εκτιμούν τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις, και ειδικότερα την έννομη 
τάξη της χώρας υποδοχής, και αφετέρου ότι τέτοιες ειδικές δράσεις δεν θέτουν σε 
κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες απασχόλησης των πολιτών της χώρας 
υποδοχής··

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 57
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. ζητεί από την Επιτροπή να εκφράσει ποσοτικά τα προηγούμενα αιτήματα και από 
την προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα μέσα προϋπολογισμού 
της Ένωσης να λάβει υπόψη την προσαύξηση αυτή στην τελική της έκθεση·

Or. es

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 58
Παράγραφος 13α (νέα)

13α. καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν φανερό πως θα εξασφαλίσουν την αναγκαία 
χρηματοδοτική στήριξη για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, όπως 
συμφωνήθηκε στη Σύνοδο του Γκέτεμποργκ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση 
του δικτύου Natura 2000, τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για το νερό και τη συμβολή στην επίτευξη των 
στόχων του Κυότο·

Or. en

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 59
Παράγραφος 14

14. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να διασφαλίζουν ότι δεν θα περικοπεί η 
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και της διαρθρωτικής συνοχής προς όφελος 
άλλων πολιτικών και απορρίπτει την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ταμείων ως 
μιας μεταβλητής προσαρμογής στους δημοσιονομικούς περιορισμούς··

Or. pt



PE 353.366v01-00 22/23 AM\552602EL.doc

EL

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 60
Παράγραφος 14

14. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται να μη 
σημαίνουν περικοπή της πολιτικής συνοχής (διαγραφή) προς όφελος άλλων 
πολιτικών και ώστε να συνειδητοποιηθεί ότι, ναι μεν οι δαπάνες συνοχής θα πρέπει 
να προορίζονται για την επίτευξη μιας αειφόρου ανάπτυξης, όμως η
ανταγωνιστικότητα δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τη σύγκλιση στα κράτη μέλη·

Or. es

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 61
Παράγραφος 14

14. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει μέτρα που να διασφαλίζουν ότι δεν θα περικοπεί η 
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και της διαρθρωτικής συνοχής προς όφελος 
άλλων πολιτικών και επικρίνει εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία έχουν επιδιώξει να 
υποβιβάσουν τα ευρωπαϊκά ιδανικά σε μία στείρα συζήτηση για το "χρήματα που 
παίρνουμε/ χρήματα που δίνουμε", προωθώντας συγχρόνως θέσεις που θα φέρουν 
σε μειονεκτική θέση άλλα κράτη μέλη και περιοχές εντός των ίδιων των χωρών 
τους·

Or. en

Τροπολογία: Sérgio Ribeiro

Τροπολογία 62
Παράγραφος 15

15. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να 
διασφαλισθεί η έγκαιρη έναρξη των νέων προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής και 
της διαρθρωτικής πολιτικής το 2007· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, οι 
προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές να έχουν επταετή διάρκεια (2007-2013)·

Or. pt


