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Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που στηρίζονται 
από το ΕΤΠΑ σχετίζεται με τη χρηστή 
διαχείριση και την εταιρική σχέση μεταξύ 
όλων των σχετικών εδαφικών και
κοινωνικοοικονομικών φορέων και ιδιαίτερα 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών.

(5) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που στηρίζονται 
από το ΕΤΠΑ σχετίζεται με τη χρηστή 
διαχείριση και την εταιρική σχέση μεταξύ 
όλων των σχετικών εδαφικών, 
κοινωνικοοικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων και ιδιαίτερα των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται ίση εκπροσώπηση των περιβαλλοντικών εταίρων με 
εκείνη των κοινωνικοοικονομικών.
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Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με τη διεύρυνση, υπό εξαιρετικές συνθήκες, 
του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
χρηματοδοτήσει λειτουργικές δαπάνες που 
συνδέονται με την κάλυψη του επιπλέον 
κόστους σε ορισμένους τομείς. Για την 
παρέκκλιση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως νομική βάση το άρθρο 299 παράγραφος 
2 της συνθήκης.

(9) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με τη διεύρυνση, κατ' εξαίρεση, του πεδίου
εφαρμογής του ΕΤΠΑ προκειμένου να είναι 
σε θέση να χρηματοδοτήσει λειτουργικές 
δαπάνες που συνδέονται με την κάλυψη του 
επιπλέον κόστους σε ορισμένους τομείς, 
λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ 
για την προστασία και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος. Για την παρέκκλιση αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση 
το άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στην προστασία και τη βελτίωση ταυτόχρονα και του 
περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να φροντίσει για 
την επίτευξη συνέργιας με τις ενισχύσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του 
Ταμείου Συνοχής. Πρέπει επίσης να 
εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα και τη 
λογική συνέπεια με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές.

(11) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να φροντίσει για 
την επίτευξη συνέργιας με τις ενισχύσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του 
Ταμείου Συνοχής. Πρέπει επίσης να 
εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα και τη 
λογική συνέπεια με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές και με τη νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να εξασφαλισθεί ότι όλα τα έργα στα πλαίσια του ΕΤΠΑ τηρούν 
την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.
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Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 17
Άρθρο 2, παράγραφος 1

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στην χρηματοδότηση 
ενισχύσεων για την τόνωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω της μείωσης της 
περιφερειακών ανισοτήτων και της 
υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων 
και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών 
που παρακμάζουν.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στην χρηματοδότηση 
ενισχύσεων για την τόνωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής στο πλαίσιο της Στρατηγικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη μέσω της μείωσης της 
περιφερειακών ανισοτήτων και της 
υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων 
και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών 
που παρακμάζουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ πρέπει να συνεισφέρει στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ και να την 
διαδίδει.

Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 18
Άρθρο 2, παράγραφος 2

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης 
και την προώθηση της περιβαλλοντικά 
ορθής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, 
τη δημιουργία σταθερών θέσεων 
απασχόλησης και την προστασία και 
βελτίωση του φυσικού και αστικού 
περιβάλλοντος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τον όρο περιβάλλον πρέπει επίσης να εννοούμε το φυσικό και αστικό περιβάλλον το οποίο 
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συχνά διαχειρίζονται τα δημοτικά συμβούλια.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, παράγραφος 2

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης 
και την προώθηση της περιβαλλοντικά 
ορθής ανάπτυξης.

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, 
την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης,
τη δημιουργία και τη διατήρηση σταθερών 
θέσεων απασχόλησης και την προστασία 
και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Or. de

Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 20
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) παραγωγικές επενδύσεις, α) παραγωγικές επενδύσεις και διαχείριση 
πόρων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή καθιστά δυνατές τις επενδύσεις που έχουν έμμεσα οικονομικά οφέλη όπως η 
αειφόρος διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 21
Άρθρο 3α (νέο)

Άρθρο 3α
Ισόρροπη και αειφόρος περιφερειακή 

ανάπτυξη
Περιφερειακή ανάπτυξη σημαίνει τη 



AM\561625EL.doc 5/10 PE 355.745v01-00

EL

διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της 
αυτοσυντηρούμενης ζωής και εργασίας 
στις περιφέρειες και, όπου χρειάζεται, την 
αναμόρφωση αυτών 

Or. de

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 22
Άρθρο 4, παράγραφος 3

3) Περιβάλλον, που περιλαμβάνει 
επενδύσεις σχετικά με τη διαχείριση 
αποβλήτων, υδροδότηση, κατεργασία υγρών 
λυμάτων και ποιότητα του αέρα αστικών 
περιοχών, ενοποιημένη πρόληψη και έλεγχο 
ρύπανσης, εξυγίανση μολυσμένων χώρων 
και γης, προώθηση της βιοποικιλότητας και 
της προστασίας της φύσης, ενίσχυση ΜΜΕ 
για την προώθηση βιώσιμων τρόπων 
παραγωγής μέσω της εισαγωγής 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης 
και της υιοθέτησης και χρήσης τεχνολογιών 
πρόληψης της ρύπανσης.

3) Περιβάλλον, που περιλαμβάνει 
επενδύσεις σχετικά με τη διαχείριση 
αποβλήτων, υδροδότηση, ποιότητα των 
υδάτων, προστασία και αξιοποίηση της 
κοίτης των ποταμών, πρόληψη των 
περιβαλλοντικών κινδύνων 
(συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
έναντι πλημμυρών και ρύπανσης 
εσωτερικών υδάτων), κατεργασία υγρών 
λυμάτων και ποιότητα του αέρα αστικών 
περιοχών, ενοποιημένη πρόληψη και έλεγχο 
ρύπανσης, πρόληψη της ηχορύπανσης,
εξυγίανση μολυσμένων χώρων και γης, 
ανάπτυξη γαιών για αγροτικές περιοχές,
προώθηση της βιοποικιλότητας και της 
προστασίας της φύσης, ενίσχυση ΜΜΕ για 
την προώθηση βιώσιμων τρόπων παραγωγής 
μέσω της εισαγωγής απλοποιημένων 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης 
και της υιοθέτησης και χρήσης τεχνολογιών 
πρόληψης της ρύπανσης, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών 
πρόληψης των κλιματικών αλλαγών.

Or. de

Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 23
Άρθρο 4, παράγραφος 5
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5) Τουρισμός, που περιλαμβάνει προώθηση 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως 
δυνατότητας για την ανάπτυξη βιώσιμου 
τουρισμού, προστασία και ενίσχυση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσου 
υποστήριξης της οικονομικής ανάπτυξης, 
ενισχύσεις για τη βελτίωση της παροχής 
τουριστικών υπηρεσιών μέσω παροχής νέων 
υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας.

5) Τουρισμός, που περιλαμβάνει προώθηση 
φυσικών και πολιτιστικών πόρων ως 
δυνατότητας για την ανάπτυξη βιώσιμου 
τουρισμού, προστασία και ενίσχυση της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ως 
μέσου υποστήριξης της ισόρροπης 
οικονομικής ανάπτυξης, ενισχύσεις για τη 
βελτίωση της παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών μέσω παροχής νέων υπηρεσιών 
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Or. en

Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 24
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) Ενθάρρυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ 
με την προώθηση δικτύων συνεργασίας 
πανεπιστημίων-εταιριών, με τη στήριξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων ΜΜΕ 
και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ σε προωθημένες υπηρεσίες 
υποστήριξης επιχειρήσεων, με την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης καθαρών και 
καινοτόμων τεχνολογιών στις ΜΜΕ.

β) Ενθάρρυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ 
με την προώθηση δικτύων συνεργασίας 
πανεπιστημίων-εταιριών, με τη στήριξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων ΜΜΕ 
και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ σε προωθημένες υπηρεσίες 
υποστήριξης επιχειρήσεων, με την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης 
φιλοπεριβαλλοντικών και καινοτόμων 
τεχνολογιών στις ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καθαρές τεχνολογίες μπορεί να παραμένουν μη φιλικές για το περιβάλλον. Πρέπει να είναι 
σαφές ότι προσβλέπουμε σε τεχνολογίες με θετικές συνολικές περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 25
Άρθρο 5, σημείο 2, εισαγωγικό τμήμα

Περιβάλλον και πρόληψη των κινδύνων, και 
ειδικότερα στα ακόλουθα:

Διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων και 
πρόληψη των κινδύνων, και ειδικότερα στα 
ακόλουθα:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή καθιστά δυνατές τις επενδύσεις που έχουν έμμεσα οικονομικά οφέλη όπως η 
αειφόρος διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

Τροπολογία: Cristina Gutiιrrez-Cortines

Τροπολογία 26
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο αα (νέο)

(αα) Προώθηση της ανάπτυξης υποδομής 
κατά μήκος των οδών πρόσβασης σε 
προστατευόμενες περιοχές με σκοπό να 
ενθαρρυνθεί ο αυτοσυντηρούμενος 
τουρισμός και να παρασχεθεί 
προστιθέμενη αξία σε προστατευόμενες 
περιοχές όπως αυτές του δικτύου Natura 
2000·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον του αυτοσυντηρούμενου τουρισμού πρέπει επίσης να αναπτυχθούν και να 
τυγχάνουν μέριμνας οδοί πρόσβασης σε προστατευόμενες περιοχές.

Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 27
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
αστικών μεταφορών.

γ) Προώθηση των φιλικών προς το 
περιβάλλον δημόσιων μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι προσβλέπουμε σε λύσεις στον τομέα των μεταφορών με θετικές 
συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά το σύνολο της Ένωσης και όχι μόνον των 
αστικών συγκροτημάτων.
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Τροπολογία: Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία 28
Άρθρο 9, παράγραφος 2α (νέα)

(2α) Ολοκληρωμένα έργα που απαιτούν τη 
συμμετοχή και/ή συνεργασία πλειόνων 
τοπικών αρχών θεωρείται ότι είναι δείκτες 
προστιθέμενης αξίας για τους σκοπούς των 
παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ στις αγροτικές 
περιοχές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να ενθαρρύνει τα ολοκληρωμένα περιφερειακά έργα που 
συνεπάγονται συνεργασία μεταξύ διαφόρων δήμων και κοινοτήτων.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 29
Άρθρο 10, παράγραφος 2

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, 
στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης (σε επίπεδο υποδομών, δικτύων 
και υπηρεσιών), στην ενθάρρυνση της 
οικονομικής διαφοροποίησης, στην 
προώθηση και ανάπτυξη οικονομικών 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
πολιτιστική κληρονομιά, στην προώθηση 
της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων 
και στην τόνωση του τουριστικού τομέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της πρόσβασης αποτελεί βασικό δεδομένο για την βοήθεια των περιφερειών με
φυσικά μειονεκτήματα οπότε έχει σημασία να προσδιορισθούν σαφώς οι άξονες ανάπτυξης στον 
τομέα. Πολύ συχνά οι περιφέρειες με φυσικά μειονεκτήματα συγκεντρώνονται υπερβολικά σε 
μία δραστηριότητα και η ενθάρρυνση της οικονομικής ποικιλότητας μπορεί να αποδειχθεί 
ευεργετική για την ανάπτυξή τους.
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Τροπολογία: Δημητρίου Παπαδημούλη

Τροπολογία 30
Άρθρο 10, παράγραφος 2

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, 
στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, 
στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης και 
προστασίας των φυσικών πόρων και στην 
τόνωση του τουριστικού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων πρέπει να συνδέεται με την προστασία τους.

Τροπολογία: Cristina Gutiιrrez-Cortines

Τροπολογία 31
Άρθρο 12, παράγραφος 3α (νέα)

(3α) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια 
αειφορίας, δηλ. τον αντίκτυπο στη φύση, 
την ιστορική κληρονομιά 
(περιλαμβανομένων των ιστορικών 
κέντρων) και τις οικονομικές και 
δημογραφικές ισορροπίες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα επιχειρησιακά προγράμματα πρέπει να παρέχουν σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τον 
αντίκτυπό τους στη φύση και την ιστορική κληρονομιά που θα αναλύεται από ειδικούς στον 
τομέα.
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Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 32
Άρθρο 14, παράγραφος 3α (νέα)

(3α) Οι διαχειριστικές αρχές υπό τον 
έλεγχο των κρατών μελών δημοσιεύουν 
τακτικά και με τον κατάλληλο τρόπο τις 
δράσεις που τυγχάνουν κοινοτικής 
χρηματοδότησης και τις πιστώσεις που 
τους διατίθενται κατά κριτήριο 
επιλεξιμότητας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ακριβής ενημέρωση για τις δράσεις που συγχρηματοδοτούνται έχει σημασία για την αύξηση 
της διαφάνειας όσον αφορά τον ακριβή προορισμό των ευρωπαϊκών πιστώσεων που 
διατίθενται σε τοπικό επίπεδο. Εξάλλου έχει επίσης σημασία να γνωρίζουμε τα ποσά που 
διατίθενται.


	561625el.doc

