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Σχέδιο έκθεσης (PE 355.471v01-00)
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής 
(COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ, 2001/42/ΕΚ,  
85/337/ΕΟΚ (97/11/ΕΚ), 90/313/ΕΟΚ, την απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου 
και την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα πλαίσιο για τις τριμερείς 
στοχοθετημένες συμβάσεις μεταξύ  της Ένωσης, των κρατών και των αρχών 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης (COM(2002)0709),

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 1 β(νέα)

- έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους φύλου, φυλής, εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
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προσανατολισμού,

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 1 γ (νέα)

- έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με την ενσωμάτωση των θεμάτων ισότητας 
των φύλων στον προϋπολογισμό (2002/2198(INI))

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 4
Παράγραφος -1 (νέα)

-1. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική είναι ένα απαραίτητο μέσο για την 
προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, που επιτρέπει στην Ένωση να 
αναλαμβάνει δράσεις για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την 
προώθηση της πραγματικής σύγκλισης, την τόνωση της μεγέθυνσης και της 
απασχόλησης, ενώ επίσης χρησιμεύει στην αναδιανομή και αντιστάθμιση του 
κόστους της εσωτερικής αγοράς στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιφερειών· η ύπαρξη μιας ισχυρής και καλά χρηματοδοτούμενης ευρωπαϊκής 
περιφερειακής πολιτικής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανότητας της 
Ένωσης να αντιμετωπίσει διαδοχικές διευρύνσεις και να δημιουργήσει κοινωνική, 
οικονομική και γεωγραφική συνοχή σε μια διευρυμένη ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού είναι σε γενικές γραμμές συμβατό με το ψήφισμα 
της 22ας Απριλίου, αλλά θεωρεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι που προτείνονται για 
την πολιτική συνοχής είναι ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση των αναγκών της 
συνοχής και των υψηλών επιπέδων ανεργίας, φτώχειας και ανισότητας 
εισοδημάτων σε μια διευρυμένη ΕΕ· καλεί (διαγραφή) την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις συζητήσεις στους κόλπους του 
Συμβουλίου, να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες συγκεκριμένες συστάσεις·
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Or. en

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

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. ζητεί κατά την νέα περίοδο, χωρίς να πάψει να δίνεται αναφορά στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή, να προστεθεί η μνεία στην έννοια της εδαφικής συνοχής και 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη αυτής της νέας έννοιας·

Or. es

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. υποστηρίζει κάθε τροποποίηση στην πρόταση της Επιτροπής που βελτιώνει την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της περιφερειακής πολιτικής της 
Κοινότητας ή που έχει θετικό αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. nl

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. ζητεί την επέκταση της επιλεξιμότητας των περιφερειών σταδιακής εισόδου 
("phasing-in") και για δράσεις του στόχου "Σύγκλιση", χωρίς ανάλογη αύξηση 
των κοινοτικών πόρων που προορίζονται για τις περιφέρειες αυτές (άρθρο 6 
παράγραφος 2)

Or. el

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. ζητεί η διαπεριφερειακή συνεργασία να είναι δυνατή στο πλαίσιο του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, διότι εάν αφορά μόνο την κοινή διαχείριση των 
προγραμμάτων των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα 
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και απασχόληση» όπως προβλέπεται, οι περιφέρειες που δεν θα είναι επιλέξιμες σε 
αυτούς τους στόχους δεν θα μπορούν να επιδοθούν σε διαπεριφερειακή συνεργασία· 
εκτός αυτού, πιστεύει ότι η διαμεθοριακή συνεργασία δεν πρέπει να περιοριστεί 
στις αστικές ζώνες, πρέπει επίσης να είναι δυνατή στις αγροτικές ζώνες, στις 
περιφέρειες που εξαρτώνται από την αλιεία, στις περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα και στις άκρως απομακρυσμένες περιοχές·

Or. fr

Τροπολογία: Josu Ortuondo Larrea

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. ζητεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή κατάργησή του, τα κράτη μέλη τα 
οποία παλαιότερα συμμετείχαν στο Ταμείο Συνοχής και των οποίων το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ, εκφραζόμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με τα στοιχεία των τριών τελευταίων ετών τα οποία 
διαθέτει η Επιτροπή με ημερομηνία […], έχει υπερβεί το 90 % του κοινοτικού 
μέσου όρου, όχι επειδή τα κράτη αυτά αύξησαν τον πλούτο τους σε απόλυτους 
όρους αλλά λόγω απλώς και μόνο της στατιστικής επίδρασης της ένταξης νέων 
κρατών μελών στην Ένωση, θα μπορούν να επωφελούνται μεταβατικής βοήθειας 
από το Ταμείο Συνοχής, σε ύψος που θα φθίνει ετησίως έως την ολοσχερή 
κατάργησή της, κατά τη διάρκεια μιας επόμενης περιόδου προγραμματισμού από 
εκείνη κατά την οποία υπερέβησαν το 90% του μέσου όρου του πλούτου·

Or. es

Τροπολογία: Ewa Hedkvist Petersen

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. ζητεί ισορροπημένη και δίκαιη χρηματοδοτική λύση που να αποβλέπει στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιφερειών και 
την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις περιοχές που πλήττονται από τη βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που 
υποφέρουν από σοβαρές και μόνιμες φυσικές ή δημογραφικές μειονεξίες, όπως οι 
περιφέρειες με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διαμεθοριακές και ορεινές περιφέρειες (Τίτλος 1)·

Or. en
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Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 12
Παράγραφος  2 α (νέα)

2α. ζητεί ισορροπημένη και δίκαιη χρηματοδοτική λύση που να αποβλέπει στη μείωση 
των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιφερειών και 
την καθυστέρηση των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών, με ιδιαίτερη προσοχή 
στις περιοχές που πλήττονται από τη βιομηχανική μετάβαση και στις περιοχές που 
υποφέρουν από σοβαρές και μόνιμες φυσικές ή δημογραφικές μειονεξίες, όπως οι 
περιφέρειες με πολύ χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, 
διαμεθοριακές και ορεινές περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Stihler, Eluned Morgan

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. ζητεί επίπεδο χρηματοδότησης 85% των πόρων που παρέχονται για τις 
«κλασσικές» περιοχές οι οποίες υποβοηθούνται από το στόχο της συνοχής στην 
έναρξη της περιόδου χρηματοδότησης, οι οποίες θα μειωθούν στο 60% του 
επιπέδου χρηματοδότησης στο τέλος της περιόδου χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 14
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία βάσει του στόχου «Σύγκλιση» (άρθρο 
6) να αναγνωρίσει ιδιαίτερο καθεστώς σε παλαιές βιομηχανικές περιοχές οι οποίες 
χαρακτηρίζονται κυρίως από κυριαρχία εξορυκτικών και παραδοσιακών 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων·

Or. pl

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 15
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. επαναβεβαιώνει την προσήλωσή του στις τρεις διαστάσεις που περιέχονται στις 
στρατηγικές της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ και εκφράζει για το λόγο αυτό 
την επιθυμία να αναχαρακτηρισθεί ο δεύτερος στόχος ως «στόχος περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης και καταπολέμησης του κοινωνικού 



PE 355.799v01-00 6/93 AM\562138EL.doc

EL

αποκλεισμού» έτσι ώστε να ληφθεί καλύτερα υπόψη η βελτίωση της 
προσπελασιμότητας στις υπηρεσίες γενικούς συμφέροντος, καθώς και η ενίσχυση 
της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού των μειονεκτούντων προσώπων 
καθώς και της καταπολέμησης των διακρίσεων (άρθρο 3)·

Or. fr

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 16
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. εκφράζει την ανησυχία του για την υπερβολική έμφαση που δίνει η πρόταση της 
Επιτροπής στην ανταγωνιστικότητα, την προσαρμοστικότητα και την 
επιχειρηματικότητα, εις βάρος της συνοχής και της σύγκλισης· προειδοποιεί ότι, αν 
και οι δαπάνες της συνοχής πρέπει να χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να επιτευχθεί 
αειφόρος ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο της 
σύγκλισης στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που υστερούν (άρθρο 3)·

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Τροπολογία 17
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. ζητεί ισχυρή θέση του στόχου «ανταγωνισμός και απασχόληση» εντός των 
διαρθρωτικών ταμείων, καθώς και στενή σύνδεσή του με προγράμματα 
προώθησης της έρευνας (άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β)·

Or. de

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 18
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. ζητεί στο στόχο της περιφερειακής συνεργασίας να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή 
συνεργασία η ενισχυόμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο για τη θετική επίδραση 
που αυτή χαρακτηριστικά έχει από πλευράς επιτάχυνσης της περιφερειακής 
ανάπτυξης των περιφερειών που υστερούν, οργάνωσης σε δίκτυα και παροχής 
τεχνικής βοήθειας, αλλά και ως όργανο προβολής της Ένωσης, ενόψει μιας 
μεγαλύτερης συμμετοχής των πολιτών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (άρθρο 3, 
παράγραφος 2, στοιχείο γ))·
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Or. it

Τροπολογία: Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 19
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. χαιρετίζει, στο πλαίσιο των γενικών στόχων παρέμβασης των Ταμείων, την 
ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται σε περιοχές με προβλήματα ανάπτυξης που 
επιδεινώνονται από γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα, ζητεί όμως, στο φως του 
άρθρου III-220 της Συνθήκης που θεσπίζει Σύνταγμα για την Ευρώπη, να ληφθούν 
επίσης υπόψη οι περιοχές εκείνες οι οποίες έως τις 30 Απριλίου 2004 αποτελούσαν 
εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας και δεν έχουν πλέον αυτό το καθεστώς (άρθρο 3, 
εδάφιο 3)·

Or. de

Τροπολογία: Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 20
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. ζητεί να διατηρηθεί η αναφορά στην αστική διάσταση και να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στις μικρές και μεσαίες πόλεις της Ένωσης, προκειμένου να προωθηθεί η 
ανάπτυξή τους καθώς και η ανάπτυξη των γειτονικών τους αγροτικών ζωνών 
(άρθρο 3, παράγραφος 3)·

Or. it

Τροπολογία: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Τροπολογία 21
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. χαιρετίζει, στο πλαίσιο των γενικών στόχων παρέμβασης των Ταμείων, την
ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται σε περιοχές με προβλήματα ανάπτυξης που 
επιδεινώνονται από γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα, ζητεί όμως, στο φως του 
άρθρου III-220 της Συνθήκης που θεσπίζει Σύνταγμα για την Ευρώπη, να ληφθούν 
επίσης υπόψη συγκεκριμένες μεθοριακές περιοχές (άρθρο 3, εδάφιο 3)·

Or. de
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 22
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. ζητεί οι προσπάθειες, τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό χώρο, να 
αξιοποιήσουν τις επιτυχίες που έχουν σημειωθεί, ιδίως όσον αφορά την 
απασχόληση, στους τομείς της προώθησης της πολιτιστικής ανάπτυξης, της 
βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος και του πολιτισμικού τοπίου και της 
ποιοτικής και πολιτισμικής διάστασης των συνθηκών ζωής, καθώς και την 
ανάπτυξη του τουρισμού και να δοθεί περαιτέρω προσοχή στην σημασία των 
παραγόντων αυτών για τη βελτίωση  της ελκτικής δύναμης των περιφερειών 
(άρθρο 3, εδάφιο 3)·

Or. de

Τροπολογία: Sérgio Marques, Fernando Fernández Martín

Τροπολογία 23
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. ζητεί να συγκεκριμενοποιηθεί απολύτως η απαίτηση που περιέχεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 299 της Συνθήκης ΕΚ, για ειδική μεταχείριση των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στα 
διαρθρωτικά ταμεία, ειδικότερα για τις περιοχές εκείνες οι οποίες έχουν υπερβεί ή 
πρόκειται να υπερβούν το 75% του κοινοτικού μέσου όρου του ΑΕγχΠ·

Or. pt
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes, Jean-Claude Fruteau, Manuel Medina Ortega, Paulo 
Casaca

Τροπολογία 24
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. ζητεί, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 299 της Συνθήκης ΕΚ, οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές ως τέτοιες, να θεωρούνται επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία βάσει του στόχου «Σύγκλιση» 
λαμβάνοντας υπόψη την διαρθρωτική, οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση 
(άρθρο 5)·

Or. pt

Τροπολογία: Jan Christian Ehler, Jürgen Schröder

Τροπολογία 25
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. ζητεί, όσον αφορά την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση βάσει 
των διαρθρωτικών ταμείων, η περιφέρεια του Βραδεμβούργου να αξιολογηθεί με 
βάση το επίπεδο 1 της ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (DE 4, 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003) (άρθρο 5)·

Or. de

Τροπολογία: Sérgio Marques, Fernando Fernández Martín

Τροπολογία 26
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. ζητεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 299, παράγραφος 2 των Συνθηκών, την αυτόματη 
επιλεξιμότητα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στο πλαίσιο του στόχου της 
σύγκλισης, ανεξάρτητα από το ΑΕγχΠ τους (άρθρο 5, παράγραφος 1)·

Or. pt
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Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 27
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. ζητεί να καθοριστούν τα ακόλουθα όρια επιλεξιμότητας για το στόχο της 
σύγκλισης: οι περιφέρειες που αντιστοιχούν στο επίπεδο ΙΙ της ονοματολογίας των 
εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS επίπεδο II), των οποίων το κατά κεφαλήν 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και 
υπολογιζόμενο με βάση τα κοινοτικά στοιχεία για την περίοδο 2000-2002, είναι 
μικρότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου (άρθρο 5, παράγραφος 1)·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 28
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. ζητεί να καθοριστούν τα ακόλουθα όρια για την επιλεξιμότητα επί μεταβατική και 
ειδική περίοδο βάσει του στόχου της σύγκλισης: οι περιφέρειες που αντιστοιχούν 
στο επίπεδο ΙΙ της ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS 
επίπεδο II), των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, μετρούμενο 
σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και υπολογιζόμενο με βάση τα κοινοτικά 
στοιχεία για την περίοδο 2000-2002, κυμαίνεται από 75% έως 85% του κοινοτικού 
μέσου όρου (άρθρο 5, παράγραφος 2)·

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Τροπολογία 29
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να επικεντρωθούν οι πόροι στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες της διευρυμένης Ένωσης, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις ανάγκες των περιφερειών που πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα 
μειονεκτήματα με βάση το κοινοτικό κεκτημένο· ζητεί συγκεκριμένα μέτρα και 
επιπλέον χρηματοδότηση για να αντισταθμιστούν τα μειονεκτήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα οποία απορρέουν από τους 
παράγοντες που μνημονεύονται στο άρθρο 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης, έτσι 
ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωσή τους στην εσωτερική αγορά και να 
αντισταθμιστούν τα ειδικά και μόνιμα μειονεκτήματά τους που συνδέονται με την 
απομακρυσμένη θέση τους, το δύσκολο κλίμα τους και την πολύ μικρή πυκνότητα 
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του πληθυσμού τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 6 της Συνθήκης 
Προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (άρθρο 5, 
παράγραφος 12)·

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 30
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. θεωρεί ότι η επιλεξιμότητα των περιφερειών που επηρεάζονται από τη λεγόμενη 
«στατιστική επίδραση» δεν πρέπει να επηρεαστεί λόγω της αύξησης του 
«εικονικού» πλούτου τους που οφείλεται στη μείωση του κατά κεφαλήν κοινοτικού 
ΑΕγχΠ σε μια διευρυμένη ΕΕ· επισημαίνει ότι οι περιφέρειες που θίγονται από την 
«στατιστική επίδραση» πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν την ίδια στήριξη από 
την ΕΕ την οποία θα λάμβαναν αν το σημείο αναφοράς για την επιλεξιμότητα ήταν 
η ΕΕ των 15, δεδομένου ότι καμιά περιφέρεια δεν πρέπει να αισθανθεί ότι 
βλάπτεται λόγω της διεύρυνσης· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι πρέπει να 
αυξηθούν αναλόγως (περίπου 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013) (άρθρα 5, 15 
και 16)·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 31
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. επισημαίνει ότι οι εθνικές ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν σημαντικό χρηματοδοτικό 
μηχανισμό για την οικονομική και κοινωνική συνοχή (αιτιολογική σκέψη 1) και ως 
εκ τούτου πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό πλαίσιο αναφοράς και να 
εγκρίνονται στο πλαίσιο του εθνικού πολυετούς προγράμματος· ζητεί οι 
θεμελιώδεις διατάξεις που διέπουν τις ενισχύσεις που συνδέονται με τα 
διαρθρωτικά ταμεία να ενσωματωθούν στις γενικές διατάξεις·

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 32
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. θεωρεί ότι, σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Εαρινού Συμβουλίου 
της 22ας και 23ης Μαρτίου σχετικά με την αναθεώρηση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στα οποία δηλώνεται ότι «σκοπός της διαδικασίας 
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υπερβολικού ελλείμματος είναι να υποβοηθά και όχι να τιμωρεί», οι προϋποθέσεις 
που εφαρμόζονται για την πρόσβαση στην ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής να 
καταργηθούν έτσι ώστε οι χώρες της συνοχής να μπορούν να αντεπεξέλθουν 
καλύτερα στην ανάγκη για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, ιδίως στην υποδομή, έτσι 
ώστε να εξασφαλισθεί η πραγματική σύγκλιση (άρθρο 5, παράγραφος 3)·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 33
Παράγραφος 2 δ (νέα)

2δ. επισημαίνει ιδίως την ανάγκη όλες οι πολιτικές της ΕΕ να συμβάλουν 
υποχρεωτικώς στο στόχο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, η δε παρόμοια 
υποχρέωση να ισχύει επίσης για τη διεθνή εμπορική πολιτική χωρίς καμιά 
εξαίρεση· ζητεί η εμπορική πολιτική να διαρθρωθεί κατά τρόπο ώστε να 
προλαμβάνει κρισιακές επιπτώσεις για τις περιφέρειες και ειδικότερα επισύρει την 
προσοχή στο γεγονός ότι οι μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων ή παραγωγικών 
τομέων αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την περιφερειακή ανάπτυξη (αιτιολογική 
σκέψη 48)·

Or. de

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 34
Παράγραφος 3

3. αντιτίθεται στην επιβολή αυθαίρετου ορίου 150 km για τον ορισμό των θαλάσσιων 
περιοχών που είναι επιλέξιμες για τα προγράμματα διαμεθοριακής συνεργασίας και 
καλεί επιπλέον να ληφθούν ειδικά μέτρα για να διασφαλισθεί ότι οι περιοχές που 
βρίσκονται στην περιφέρεια του εδάφους της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά 
τα προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 35
Παράγραφος 3

3. απορρίπτει την ανάγκη για όριο 150 χιλιομέτρων για τον ορισμό των θαλάσσιων 
συνόρων των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας, θεωρώντας ότι αποτελεί περιττή διάκριση εναντίον των νησιωτικών 
κρατών μελών·



AM\562138EL.doc 13/93 PE 355.799v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία: Ewa Hedkvist Petersen

Τροπολογία 36
Παράγραφος 3

3. ζητεί να υπάρξει σημαντικός βαθμός ευελιξίας όσον αφορά την εφαρμογή της 
διασυνοριακής συνεργασίας δια μέσου θαλασσίων συνόρων· οι παράγοντες που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η λειτουργικότητα, το μοτίβο των εμπορικών 
ανταλλαγών, η προηγούμενη συνεργασία και τα αμοιβαία προβλήματα·

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 37
Παράγραφος 3

3. ζητεί τη διατήρηση των 150 χιλιομέτρων ως μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ 
των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας 
δεδομένου ότι οι περιφέρειες εκτός αυτών των παραμέτρων μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παρ. 2 και 3 του γενικού κανονισμού για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία· ζητεί 
ωστόσο να υπάρχει ευελιξία στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν αποδεδειγμένοι 
ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί ή πρακτικές συνδέσεις όπως εμπορικές, 
τουριστικές και μεταφορικές συνδέσεις· ζητεί, επιπλέον, την προσθήκη μνείας 
σχετικά με την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η σημασία της θέσπισης διατάξεων για τη 
συνδεσιμότητα των απόμακρων περιοχών (άρθρο 7)· ζητεί τη διαγραφή του άρθρου 
36 παρ. 4(α) του γενικού κανονισμού ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλη η 
διαπεριφερειακή συνεργασία θα συμπεριληφθεί ως ξεχωριστή συνιστώσα στο νέο 
στόχο εδαφικής συνεργασίας παρόμοια με το σημερινό πρόγραμμα INTERREG 
IIIγ ώστε να υπάρχει μερισμός γνώσεων και εμπειριών μεταξύ όλων των 
περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 38
Παράγραφος 3

3. ζητεί την επέκταση περίπου στα 150 χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης 
μεταξύ των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας 
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για το σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας· ζητεί, επιπλέον, την προσθήκη μνείας σχετικά με την ανάγκη να ληφθεί 
υπόψη η σημασία της θέσπισης διατάξεων για τη συνδεσιμότητα των απόμακρων 
περιοχών (άρθρο 7)· ζητεί η διαπεριφερειακή συνεργασία να συμπεριληφθεί ως 
αυτοτελής συνιστώσα στο νέο στόχο εδαφικής συνεργασίας παρόμοια με το 
σημερινό πρόγραμμα INTERREG IIIγ·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 39
Παράγραφος 3

3. ζητεί την επέκταση στα 200 χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ 
των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας για το 
σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα· ζητεί, 
επιπλέον, την προσθήκη μνείας σχετικά με την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η σημασία 
της θέσπισης διατάξεων για τη συνδεσιμότητα των απόμακρων περιοχών (άρθρο 7)· 
θεωρεί απαραίτητο η διαπεριφερειακή συνεργασία να συμπεριληφθεί ως αυτοτελής 
συνιστώσα στο στόχο "εδαφική συνεργασία" και έτσι να συνδεθεί με το σημερινό 
πρόγραμμα INTERREG IIIγ, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του περιεχομένου του·

Or. de

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 40
Παράγραφος 3

3. ζητεί την ευέλικτη εφαρμογή της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ των 
θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας για το 
σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας - που κατά κανόνα είναι το πολύ 150 χιλιόμετρα - προκειμένου να 
καταστεί δυνατή αξιόλογη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ περιφερειών που 
απέχουν περισσότερο από 150 χιλιόμετρα·

Or. nl

Τροπολογία: Γιαννάκης Μάτσης

Τροπολογία 41
Παράγραφος 3

3. ζητεί την επέκταση στα 200 χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ 
των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου ΙΙΙ της Κοινότητας για το 
σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
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συνεργασίας· σε αυτήν την κατηγορία μπορούν να περιληφθούν περιοχές που 
βρίσκονται πέραν του κριτηρίου των 200 χιλιομέτρων όπως είναι η Κύπρος, η 
Σκωτία ή/και άλλες απομακρυσμένες περιοχές στη βάση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης· ζητεί επιπλέον, την προσθήκη μνείας σχετικά με την ανάγκη να ληφθεί 
υπόψη η σημασία της θέσπισης διατάξεων για τη συνδεσιμότητα των απόμακρων 
περιοχών (άρθρο 7)·

Or. el

Τροπολογία: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Paavo 
Väyrynen

Τροπολογία 42
Παράγραφος 3

3. ζητεί, για το σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής συνεργασίας, τη συμπερίληψη των θαλάσσιων συνόρων των 
περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας στις περιπτώσεις όπου τα σύνορα 
αυτά δημιουργούν μια άμεση συνέχεια μεταξύ των κρατών μελών στα οποία 
βρίσκονται οι περιφέρειες και, στις άλλες περιπτώσεις, την επέκταση στα 200 
χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης (διαγραφή)· ζητεί, επιπλέον, την 
προσθήκη μνείας σχετικά με την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η σημασία της θέσπισης 
διατάξεων για τη συνδεσιμότητα των απόμακρων περιοχών (άρθρο 7)·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 43
Παράγραφος 3

3. ζητεί την επέκταση στα 200 χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ 
των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας και, σε 
κάθε περίπτωση, να συμπεριληφθούν τα νησιωτικά συστήματα τουλάχιστον στο 
επίπεδο NUTS 3, για το σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής συνεργασίας· ζητεί, επιπλέον, την προσθήκη μνείας σχετικά με την 
ανάγκη να ληφθεί υπόψη η σημασία της θέσπισης διατάξεων για τη συνδεσιμότητα 
των απόμακρων περιοχών (άρθρο 7)·

Or. es
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Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 44
Παράγραφος 3

3. ζητεί την επέκταση στα 200 χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ 
των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας για το 
σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας· κρίνει ότι ένα τέτοιο χιλιομετρικό κριτήριο δεν πρέπει να εφαρμοστεί 
σε περιφέρειες του επιπέδου NUTS III οι οποίες βρέχονται από την ίδια λεκάνη 
(Μεσόγειος, Βαλτική, Εύξεινος)· ζητεί, επιπλέον, την προσθήκη μνείας σχετικά με 
την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η σημασία της θέσπισης διατάξεων για τη 
συνδεσιμότητα των απόμακρων περιοχών (άρθρο 7)·

Or. it

Τροπολογία: Francesco Musotto

Τροπολογία 45
Παράγραφος 3

3. ζητεί την επέκταση στα 200 χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ 
των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας για το 
σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας· κρίνει ότι ένα τέτοιο χιλιομετρικό κριτήριο δεν πρέπει να εφαρμοστεί 
σε περιφέρειες του επιπέδου NUTS III οι οποίες βρέχονται από την ίδια λεκάνη 
(Μεσόγειος, Βαλτική, Εύξεινος)· ζητεί, επιπλέον, την προσθήκη μνείας σχετικά με 
την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η σημασία της θέσπισης διατάξεων για τη 
συνδεσιμότητα των απόμακρων περιοχών (άρθρο 7)·

Or. it

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 46
Παράγραφος 3

3. ζητεί την επέκταση στα 200 χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ 
των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας για το 
σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας και να υπάρχει ευελιξία στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
αποδεδειγμένοι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί ή πρακτικές συνδέσεις όπως 
εμπορικές, τουριστικές και μεταφορικές συνδέσεις· ζητεί, επιπλέον, την προσθήκη 
μνείας σχετικά με την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η σημασία της θέσπισης διατάξεων 
για τη συνδεσιμότητα των απόμακρων περιοχών (άρθρο 7)·
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Or. en

Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 47
Παράγραφος 3

3. ζητεί την κατάργηση της προϋπόθεσης της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ 
των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας για το 
σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου διαστήματος 150 χιλιομέτρων στα θαλάσσια 
σύνορα της Βαλτικής· ζητεί, επιπλέον, την προσθήκη μνείας σχετικά με την ανάγκη 
να ληφθεί υπόψη η σημασία της θέσπισης διατάξεων για τη συνδεσιμότητα των 
απόμακρων περιοχών (άρθρο 7)·

Or. et

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 48
Παράγραφος 3

3. ζητεί την επέκταση στα 200 χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ 
των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας για το 
σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας· ζητεί, επιπλέον, την προσθήκη μνείας σχετικά με την ανάγκη να ληφθεί 
υπόψη η σημασία της θέσπισης διατάξεων για τη συνδεσιμότητα των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών (άρθρο 7)· ζητεί να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής δράσεων 
διασυνοριακής συνεργασίας με τις περιφέρειες NUTS II που συνορεύουν με τις 
επιλέξιμες περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 49
Παράγραφος 3

3. ζητεί την επέκταση στα 200 χιλιόμετρα της μέγιστης επιτρεπτής απόστασης μεταξύ 
των θαλάσσιων συνόρων των περιφερειών NUTS επιπέδου III της Κοινότητας για το 
σκοπό της επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
συνεργασίας· ζητεί, επιπλέον, την προσθήκη μνείας σχετικά με την ανάγκη να ληφθεί 
υπόψη η σημασία της θέσπισης διατάξεων για τη συνδεσιμότητα των απόμακρων και 
εξόχως απόκεντρων περιοχών (άρθρο 7)·
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Or. fr

Τροπολογία: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Τροπολογία 50
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ζητεί να υπάρχει συνεκτικότητα με τις διαδικασίες των διαρθρωτικών ταμείων 
όταν μετασχηματιστούν τα τρέχοντα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας σε 
προγράμματα βάσει της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ENPI και IPA)·

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 51
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. υποστηρίζει επίπεδο χρηματοδότησης στο 85% των πόρων που προβλέπονται για 
τις «κλασσικές» περιοχές που υποβοηθούνται από το στόχο της σύγκλισης στην 
αρχή της περιόδου χρηματοδότησης, το οποίο θα μειωθεί στο 60% του επιπέδου 
χρηματοδότησης στο τέλος της περιόδου χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 52
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ζητεί να γίνει επεξεργασία μιας μεθοδολογίας, με υποδιαιρέσεις  στα κράτη μέλη 
και στις περιφέρειες, για το συστηματικό εντοπισμό, την ομοιόμορφη παρουσίαση, 
την αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς και την ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών ανάπτυξης προς περιφέρειες οι οποίες επιθυμούν να επωφεληθούν 
(άρθρο 7, παράγραφος 3)·

Or. it
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 53
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ζητεί ο όρος «διασυνοριακή συνεργασία» να αντικατασταθεί από τον όρο 
«διαπεριφερειακή συνεργασία» και κρίνει ότι και στο πλαίσιο της «ολοκληρωμένης 
περιφερειακής ανάπτυξης» πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο η ανάπτυξη των 
περιφερειών που συμμετέχουν και να δοθεί στο θέμα αυτό η αντίστοιχη έμφαση 
(άρθρο 7 και όλα τα επόμενα)·

Or. de

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 54
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ζητεί η διαπεριφερειακή συνεργασία να είναι μια συνιστώσα του στόχου της 
εδαφικής συνεργασίας και να μην ενσωματωθεί σε περιφερειακά προγράμματα, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ολοκλήρωση δεν αποκλείει ορισμένες περιφέρειες 
από την οποιαδήποτε συμμετοχή βάσει αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 55
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ζητεί την πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών στο στόχο της 
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, στο σκέλος της διασυνοριακής συνεργασίας, 
ανεξάρτητα από το κριτήριο της απόστασης (άρθρο 7)·

Or. pt

Τροπολογία: István Pálfi, László Surján

Τροπολογία 56
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση έκθεση στο 
Κοινοβούλιο, με βάση συγκεκριμένη αριθμητική ανάλυση σχετικά με τις επιπτώσεις 
που θα έχει η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην κατάταξη των 
περιφερειών με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους·
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Or. hu

Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 57
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ζητεί, στο πλαίσιο της στήριξης του νέου στόχου 3 «εδαφική συνεργασία», όλες οι 
περιφέρειες που βρίσκονται κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων να είναι 
επιλέξιμες ανεξάρτητα από τις εθνικές προτεραιότητες, και για το σκοπό αυτό η 
επιλεξιμότητα της χρηματοδότησης των εν λόγω περιφερειών να κατοχυρωθεί 
δεσμευτικά στις «στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας στον τομέα 
της συνοχής 2007 - 2013» (άρθρο 7)·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 58
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. εκφράζει την άποψη ότι η περίπτωση της διασυνοριακής συνεργασίας πρέπει 
επίσης να αντιμετωπισθεί στην πρόταση περί γενικών διατάξεων και έτσι καλεί την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να προσθέσουν μια νέα διάταξη (άρθρο 7α) για το θέμα 
αυτό αντλώντας από τη λογική και το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής 
για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ)·

Or. en

Τροπολογία: László Surján, István Pálfi

Τροπολογία 59
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. πιστεύει ότι η οριστική χρηματοδοτική συμφωνία πρέπει να εγγυάται την 
ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων της σύγχρονης εποχής, η μεγαλύτερη 
από τις οποίες είναι η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής· είναι της γνώμης ότι 
προς τούτο, το 0,41 % του κοινοτικού ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος αποτελεί 
το σωστό ποσοστό·

Or. hu
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 60
Παράγραφος 3 γ (νέα)

3γ. για σκοπούς διασυνοριακής συνεργασίας, επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι όλες 
οι περιφέρειες του επιπέδου NUTS III και κατά συνέπεια όλα τα χερσαία ή 
θαλάσσια σύνορα είναι επιλέξιμα για διασυνοριακή συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 61
Παράγραφος 3 δ (νέα)

3δ. υποστηρίζει την έννοια της εδαφικής συνεργασίας· υπογραμμίζει την ανάγκη για 
ισχυρότερο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών· υποστηρίζει την 
διαπεριφερειακή συνεργασία στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και για 
την ανάπτυξη έργων (προγραμματικά ή σε βάση επιμέρους έργων)· επιπλέον, 
υπογραμμίζει τη συνεργία μεταξύ του νέου μηχανισμού για τους γείτονες και των 
διατάξεων περιφερειακής συνεργασίας (Σχέδιο Συντάγματος, άρθρο III-220)·

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 62
Παράγραφος 4

4. απορρίπτει οποιαδήποτε εξασθένηση της αρχής της εταιρικής σχέσης όπως 
προβλέπεται στην πρωτότυπη πρόταση ιδίως όσον αφορά τον στρατηγικό 
προγραμματισμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων και ζητεί τη 
διατήρηση ενός καταλόγου αρμόδιων οργάνων· θεωρεί ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει 
να είναι ενδεικτικός αλλά όχι αποκλειστικός και πρέπει να περιλαμβάνει τοπικές 
και περιφερειακές αρχές και μια περιβαλλοντική οργάνωση· θεωρεί ότι πρέπει να 
γίνει διαβούλευση με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που καλύπτονται από το 
άρθρο 13 της Συνθήκης, πέρα από τους εθελοντικούς και κοινωνικούς φορείς στους 
οποίους πρέπει να παραπεμφθεί το θέμα κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση·

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 63
Παράγραφος 4

4. απορρίπτει οποιαδήποτε εξασθένηση της αρχής της εταιρικής σχέσης όπως 
προβλέπεται στην πρωτότυπη πρόταση και ζητεί να γίνει μνεία σε στοχοπαγείς 
τριμερείς συμβάσεις και συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας, των κρατών μελών και 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών ως ενδεχόμενο μηχανισμό για την εταιρική 
σχέση και για τη διατήρηση του καταλόγου αρμόδιων οργάνων που πρέπει επίσης να 
συμπεριλαμβάνει περιβαλλοντικές ΜΚΟ, φορείς που εκπροσωπούν τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες και ΜΚΟ που προωθούν την καταπολέμηση των διακρίσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης· οι εταίροι πρέπει να ενημερώνονται 
πλήρως, η θέση τους πρέπει να εντάσσεται στα έγγραφα αξιολόγησης και πρέπει να 
τίθενται  στη διάθεσή τους, σε αρχικό στάδιο, μέτρα επιμόρφωσης που είναι 
απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, στο πλαίσιο της τεχνικής 
συνδρομής (άρθρα 10, 43 και 44)· 

Or. en

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 64
Παράγραφος 4

4. απορρίπτει οποιαδήποτε εξασθένηση της αρχής της εταιρικής σχέσης όπως 
προβλέπεται στην πρωτότυπη πρόταση και ζητεί τη διατήρηση του καταλόγου 
αρμόδιων οργάνων που πρέπει να συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και φορείς που εκπροσωπούν 
(διαγραφή) άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και άλλες εθελοντικές ομάδες (άρθρο
10)·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 65
Παράγραφος 4

4. απορρίπτει οποιαδήποτε εξασθένηση της αρχής της εταιρικής σχέσης όπως 
προβλέπεται στην πρωτότυπη πρόταση και ζητεί τη διεύρυνση του καταλόγου 
αρμόδιων οργάνων που πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει περιβαλλοντικές ΜΚΟ και 
φορείς που εκπροσωπούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και οργανώσεις που 
καταπολεμούν κάθε μορφή διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού (άρθρο 10)·

Or. en
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Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 66
Παράγραφος 4

4. απορρίπτει οποιαδήποτε εξασθένηση της αρχής της εταιρικής σχέσης όπως 
προβλέπεται στην πρωτότυπη πρόταση και ζητεί τη διατήρηση του καταλόγου 
αρμόδιων οργάνων που πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει περιβαλλοντικές ΜΚΟ, 
φορείς των πόλεων, ΜΚΟ που έχουν στόχο την ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, πανεπιστήμια, φορείς που προωθούν την κοινωνική στέγαση και φορείς 
που εκπροσωπούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες (άρθρο 10)·

Or. fr

Τροπολογία: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Τροπολογία 67
Παράγραφος 4

4. απορρίπτει οποιαδήποτε εξασθένηση της αρχής της εταιρικής σχέσης όπως 
προβλέπεται στην πρωτότυπη πρόταση και ζητεί τη διατήρηση του καταλόγου 
αρμόδιων οργάνων που πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνει περιβαλλοντικές ΜΚΟ, 
(διαγραφή) φορείς που εκπροσωπούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ενδιάμεσοι 
αντιπροσωπευτικοί οργανισμοί των διάφορων κατηγοριών επιχειρήσεων (άρθρο 
10)·

Or. fr

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 68
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους δεσμούς με τους περιφερειακούς, τοπικούς 
και αστικούς εταίρους έτσι ώστε να αξιοποιήσουν κατά το βέλτιστο τις ειδικές 
γνώσεις τους τόσο κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων όσο και κατά την 
υλοποίησή τους· στο πλαίσιο αυτό τάσσεται επιπλέον υπέρ της μέγιστης 
αποκέντρωσης των εξουσιών έτσι ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική διοικητική 
εργασία (άρθρο 10)·

Or. nl
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 69
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν στις διατάξεις για την 
εταιρική σχέση (άρθρο 10) ότι η εταιρική σχέση ιδιωτικού-δημοσίου τομέα πρέπει 
να χρησιμοποιείται ύστερα από εξέταση των νομικών και οικονομικών συνεπειών 
του επιχειρησιακού προγράμματος και πρέπει να καλύπτει την προετοιμασία, 
υλοποίηση και χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που υπόκεινται 
σε μια σύμβαση εταιρικής σχέσης ιδιωτικού-δημόσιου τομέα·

Or. en

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

Τροπολογία 70
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. ζητεί να συμπεριληφθεί στο άρθρο 50 του Κανονισμού ένα νέο στοιχείο γα) το οποίο 
να αναφέρει ότι «η συνεισφορά στα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα για την κινητικότητα 
και την υλικοτεχνική οργάνωση, όπως το πρόγραμμα Galileo, καθώς και η 
προώθηση της ευρωπαϊκής αριστείας στην έρευνα και ανάπτυξη που συμβάλλει 
στη μείωση του τεχνολογικού χάσματος»·

Or. es

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 71
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την εταιρική σχέση για την καλλιέργεια αποτελεσματικής 
διαβούλευσης και γνήσιας συμμετοχής, καθώς και ισότητας μεταξύ των 
διαφορετικών εταίρων· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα 
κράτη μέλη υποβάλλουν τις δέουσες εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο που 
επιτεύχθηκε η εταιρική σχέση και τη λειτουργία της (άρθρο 10)·

Or. en
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Τροπολογία: István Pálfi, László Surján

Τροπολογία 72
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. επισύρει την προσοχή στην ανάγκη συνειδητής προσπάθειας προκειμένου να 
αποφευχθεί η δημιουργία εντάσεων μεταξύ των περιφερειών που είναι επιλέξιμες 
για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής ύστερα από τη διεύρυνση και εκείνων 
οι οποίες, λόγω της στατιστικής επίδρασης, θα μπορούσαν να βρεθούν ξαφνικά 
χωρίς ενίσχυση·

Or. hu

Τροπολογία: Elly de Groen-Kouwenhoven

Τροπολογία 73
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. απορρίπτει την πρακτική σύμφωνα με την οποία οι «εκπρόσωποι» της κοινωνίας 
των πολιτών διορίζονται από τις κυβερνήσεις, θεωρώντας την ψευδοδημοκρατική· 
ζητεί κάθε εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχει σε 
συμβουλευτικούς φορείς και επιτροπές που συνδέονται με την προετοιμασία και 
την παρακολούθηση του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς καθώς και 
σχετικά με την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων να είναι εκλεγμένος μέσω ορισμού και ψηφοφορίας 
που θα έχει οργανωθεί μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στον σχετικό τομέα και στο κατάλληλο επίπεδο, είτε πρόκειται 
για εθνικές, για περιφερειακές είτε για τοπικές (άρθρο 10)·

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 74
Παράγραφος 5

5. ζητεί την διαβεβαίωση ότι η προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες θα 
αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση των ωφελειών από τα Ταμεία και θα 
παρακολουθείται κατά τα διάφορα στάδια εκτέλεσης των πιστώσεων των Ταμείων 
(άρθρο 14)·

Or. en
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Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 75
Παράγραφος 5

5. ζητεί την εφαρμογή της αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απουσία διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, και 
θέτει ως προϋπόθεση για την εξασφάλιση των ωφελειών από τα Ταμεία την 
προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες, η οποία παρακολουθείται κατά τα 
διάφορα στάδια εκτέλεσης των πιστώσεων των Ταμείων (άρθρο 14)·

Or. nl

Τροπολογία: Catherine Stihler, Eluned Morgan

Τροπολογία 76
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. ζητεί η πολιτική συνοχής να συνδέεται στενά σε όλα τα στάδια με τους στόχους της 
αειφόρου ανάπτυξης και του σεβασμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· συνιστά 
τα κράτη μέλη να αποδεικνύουν πώς προτίθενται να σεβαστούν και ενισχύσουν το 
περιβάλλον, ιδίως μέσω της στήριξης του δικτύου Natura 2000, της υλοποίησης 
της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα και της επίτευξης των στόχων του Κυότο, ως 
προϋπόθεσης για την έγκριση, από την Επιτροπή, των εθνικών στρατηγικών 
πλαισίων αναφοράς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα διαρθρωτικά 
ταμεία·

Or. en

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

Τροπολογία 77
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. ζητεί στο άρθρο 52, στοιχείο β), εδάφιο iv) του Κανονισμού, να προστεθεί στο τέλος 
η φράση «καθώς και εκείνα τα εσωτερικά σύνορα των οποίων η γεωγραφική 
μειονεκτική θέση συνεπάγεται μόνιμη δυσκολία πρόσβασης η οποία προκαλεί 
αυξανόμενη μείωση του πληθυσμού»·

Or. es
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 78
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει πλήρως στο άρθρο 14 το ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά τη 
διαδικασία του προϋπολογισμού (gender budgeting) (P5_TA(2003)0323), και ιδίως 
τις παραγράφους 8, 14 και 20·

Or. de

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 79
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. ζητεί κατά την πολιτική συνοχής να λαμβάνεται πλήρως υπόψη το ζήτημα της 
μεγιστοποίησης της συμμετοχής και της δημιουργίας συνεργιών μεταξύ του 
προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ και των ταμείων συνοχής και ζητεί η απόδειξη ότι 
κάτι τέτοιο συμβαίνει να είναι όρος της έγκρισης, εκ μέρους της Επιτροπής, των 
εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
για τα διαρθρωτικά ταμεία·

Or. en

Τροπολογία: Bernard Poignant, Bernadette Bourzai

Τροπολογία 80
Παράγραφος 6

6. ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει φιλοδοξία και αλληλεγγύη, εφοδιαζόμενη με 
τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής με τις οποίες βρίσκεται 
αντιμέτωπη η διευρυμένη Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 81
Παράγραφος 6

6. ζητεί να απορριφθούν δυναμικά όλες οι προσπάθειες προσαρμογής του προτεινόμενου 
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χρηματοδοτικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων τόσο των γενικών πόρων όσο και 
της κατανομής των πόρων στους διάφορους στόχους (διαγραφή), με εξαίρεση την 
κατανομή των πόρων για το στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ο 
οποίος, δεδομένου ότι η ρήτρα της ευελιξίας του άρθρου 19 δεν επαρκεί μόνη της, 
πρέπει να ιεραρχηθεί ως εξής: 63,64% για τη χρηματοδότηση διασυνοριακής 
συνεργασίας, 31,82% για τη χρηματοδότηση διεθνικής συνεργασίας και 4,54% για 
τη χρηματοδότηση δικτύων συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών (άρθρα 
15-22)·

Or. en

Τροπολογία: Garrelt Duin

Τροπολογία 82
Παράγραφος 6

6. ζητεί να απορριφθούν δυναμικά όλες οι προσπάθειες προσαρμογής του προτεινόμενου 
χρηματοδοτικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων τόσο των γενικών πόρων όσο και 
της κατανομής των πόρων στους διάφορους στόχους και τις συνιστώσες τους, 
ανεξάρτητα από τη διαπίστωση ότι οι τάξεις μεγέθους που προτείνονται από την 
Επιτροπή όσον αφορά την κατανομή των πόρων μεταξύ των διάφορων στόχων 
αντιπροσωπεύουν έναν δίκαιο συμβιβασμό (άρθρα 15-22)·

Or. de

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 83
Παράγραφος 6

6. ζητεί να υποστηριχθούν όλες οι προσπάθειες προσαρμογής του προτεινόμενου 
χρηματοδοτικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων τόσο των γενικών πόρων όσο και 
της κατανομής των πόρων στους διάφορους στόχους και τις συνιστώσες τους, εφόσον 
έχουν θετικό αντίκτυπο στην περιφερειακή ανάπτυξη (άρθρα 15 – 22)·

Or. nl

Τροπολογία: Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger

Τροπολογία 84
Παράγραφος 6

6. ζητεί να απορριφθούν δυναμικά όλες οι προσπάθειες προσαρμογής του προτεινόμενου 
χρηματοδοτικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων τόσο των γενικών πόρων όσο και 
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της κατανομής των πόρων στους διάφορους στόχους (διαγραφή) (άρθρα 15 – 22)·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 85
Παράγραφος 6

6. ζητεί να απορριφθούν δυναμικά όλες οι προσπάθειες προσαρμογής του προτεινόμενου 
χρηματοδοτικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων τόσο των γενικών πόρων όσο και 
της κατανομής των πόρων στους διάφορους στόχους (διαγραφή) (άρθρα 15 – 22)·

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 86
Παράγραφος 6

6. ζητεί να απορριφθούν δυναμικά όλες οι προσπάθειες προσαρμογής προς τα κάτω του 
προτεινόμενου χρηματοδοτικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων τόσο των γενικών 
πόρων όσο και της κατανομής των πόρων στους διάφορους στόχους και τις 
συνιστώσες τους (άρθρα 15 – 22)·

Or. en

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 87
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητεί οι ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές ανισομέρειες να προστεθούν στον 
κατάλογο μέτρων που χρησιμοποιούνται για την κατανομή του 16,56% της 
μεταβατικής και ειδικής στήριξης που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 88
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητεί ένα ιδιαίτερο άρθρο για τη συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων και του 
Ταμείου Συνοχής στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, παρόμοιο με το 
άρθρο για την ισότητα των δύο φύλων (άρθρο 14)·
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Or. en

Τροπολογία: Jim Higgins, Marian Harkin, Tunne Kelam, Catherine Stihler, Gábor 
Harangozó, Alfonso Andria

Τροπολογία 89
Παράγραφος 6 a (νέα)

6a. ζητεί οι περιφέρειες της φυσικής επίδρασης να υπαχθούν σε διευθέτηση σταδιακής 
κατάργησης από το στόχο της σύγκλισης, χρησιμοποιώντας τους προτεινόμενους 
χρηματοδοτικούς πόρους που προβλέπονται για τις  περιφέρειες αυτές στο πλαίσιο 
των στόχων ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, χωρίς την ανάγκη για 
οποιουσδήποτε επιπλέον πόρους στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο (άρθρα 
16-17)·

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Τροπολογία 90
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητεί οι περιφέρειες της φυσικής επίδρασης να υπαχθούν σε διευθέτηση σταδιακής 
κατάργησης από το στόχο της σύγκλισης, χρησιμοποιώντας τους προτεινόμενους 
χρηματοδοτικούς πόρους που προβλέπονται για τις  περιφέρειες αυτές στο πλαίσιο 
των στόχων ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, χωρίς την ανάγκη για 
οποιουσδήποτε επιπλέον πόρους στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο (άρθρα 
16-17)·

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 91
Παράγραφος 6 a (νέα)

6a. ζητεί οι περιφέρειες της φυσικής επίδρασης να υπαχθούν σε διευθέτηση σταδιακής 
κατάργησης από το στόχο της σύγκλισης, χρησιμοποιώντας τους προτεινόμενους 
χρηματοδοτικούς πόρους που προβλέπονται για τις  περιφέρειες αυτές στο πλαίσιο 
των στόχων ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, χωρίς την ανάγκη για 
οποιουσδήποτε επιπλέον πόρους στο προτεινόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο (άρθρα 
16-17)·

Or. en
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Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 92
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητεί η κατανομή κεφαλαίων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ για το στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» να είναι περισσότερο προσανατολισμένη στις 
ανάγκες ενός κράτους μέλους, έτσι ώστε να μπορεί να ληφθούν καλύτερα υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες κάθε κράτους μέλους και να αυξηθεί με 
τον τρόπο αυτό η αποτελεσματικότητα των πιστώσεων·

Or. nl

Τροπολογία: Thijs Berman

Τροπολογία 93
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. υποστηρίζει ότι, όσον αφορά την κατανομή των πιστώσεων μεταξύ των 
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και εκείνων που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, πρέπει να εφαρμοστεί ένας ευέλικτος τύπος 
καταμερισμού έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ποικίλα προβλήματα στα κράτη 
μέλη και στις περιφέρειες·

Or. nl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 94
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. πιστεύει ότι σε περίπτωση πιο περιορισμένου προϋπολογισμού για το στόχο 2 μετά 
την οριστικοποίηση των Δημοσιονομικών Προοπτικών 2007-2013, πρέπει να 
μελετηθούν οι δυνατότητες καινοτόμου χρήσης μορφών συγχρηματοδότησης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμβολή στους 
κεντρικούς στόχους: ανταγωνισμός, καινοτομία και απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία: Richard Howitt, Zita Gurmai

Τροπολογία 95
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συνολικές επιχορηγήσεις για τη 
στήριξη ορισμένων από τους μικρότερους εθελοντικούς και κοινωνικούς φορείς, 
και ο προσδιορισμός του 1% της χρηματοδότησης του ΕΚΤ στο τρέχον πρόγραμμα 
ειδικότερα· καλεί την Επιτροπή να κατανείμει το 2% των διαθέσιμων πόρων στο 
μέλλον, έτσι ώστε να δοθεί στους τομείς η δυνατότητα να προωθήσουν περαιτέρω 
την επιτυχία των εν λόγω έργων (άρθρο 17)·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 96
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. ζητεί να προστεθεί το ποσοστό απασχόλησης στο άρθρο 17(1)(β) σχετικά με τους 
πόρους για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, για λόγους 
συνέπειας με το άρθρο 17(1)(α) και λόγω του ότι εδώ στόχος είναι η απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend, Manfred Weber, Maria Berger, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 97
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. υποστηρίζει τον καταμερισμό των πιστώσεων σε σχέση με το στόχο «περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και ζητεί, στο πλαίσιο ενός τέτοιου 
καταμερισμού, μεταξύ των κριτηρίων υπολογισμού (άρθρο 17, παράγραφος 1, 
στοιχείο α), πέρα από τον επιλέξιμο πληθυσμό, την περιφερειακή ευημερία, την 
εθνική ευημερία και την ανεργία, να συμπεριληφθούν επίσης οι ζώνες με 
γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα κατά την έννοια του άρθρου 52, παράγραφος 
1, στοιχείο β)·

Or. de
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Τροπολογία: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert van 
Nistelrooij

Τροπολογία 98
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. υπογραμμίζει τη σημασία του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και ζητεί, 
όσον αφορά τον καταμερισμό των πόρων, σαφή μετατόπιση της έμφασης σ την 
κατεύθυνση της διασυνοριακής συνεργασίας (άρθρο 18, στοιχείο α)·

Or. de

Τροπολογία: Manfred Weber, Maria Berger

Τροπολογία 99
Παράγραφος 6 γ (νέα)

6γ. υπογραμμίζει τη σημασία του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και ζητεί, 
όσον αφορά τον καταμερισμό των πόρων, να μετατοπιστεί η έμφαση από την 
διεθνική συνεργασία στη διασυνοριακή, και να κατανεμηθεί το 80% των 
πιστώσεων σε αυτή την τελευταία (άρθρο 18)·

Or. de

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 100
Παράγραφος 6 δ (νέα)

6δ. υπογραμμίζει τη σημασία του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και ζητεί, 
όσον αφορά τον καταμερισμό των πόρων, να μετατοπιστεί η έμφαση από την 
διεθνική συνεργασία στη διασυνοριακή, και να κατανεμηθεί το 66% των 
πιστώσεων σε αυτή την τελευταία (άρθρο 18)·

Or. de

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 101
Παράγραφος 7

7. ζητεί τη διατήρηση σαφών και δεσμευτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
της Κοινότητας σχετικά με τη συνοχή, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 161 της Συνθήκης· ζητεί, επιπλέον, κάθε 
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ενδιάμεση αναθεώρηση να διενεργείται βάσει της ίδιας διαδικασίας, εκτός αν έχει 
τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη· στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο III-223, ώστε να εξασφαλιστεί η 
πλήρης νομοθετική συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 23 – 24)·

Or. el

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 102
Παράγραφος 7

7. ζητεί τη διατήρηση σαφών και δεσμευτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών 
της Κοινότητας σχετικά με τη συνοχή, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 161 της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας· ζητεί, επιπλέον, κάθε ενδιάμεση αναθεώρηση να διενεργείται βάσει της 
ίδιας διαδικασίας, εκτός αν έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος 
για την Ευρώπη· στην περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο III-223, 
ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης νομοθετική συναπόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι, προς τούτο πρέπει στον τίτλο ΙΙ, κεφάλαιο Ι του 
κανονισμού να προστεθεί μια μεταβατική διάταξη σχετικά με τη θέση σε ισχύ της 
Συνθήκης που θεσπίζει Σύνταγμα για την Ευρώπη (άρθρα 23-24)·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 103
Παράγραφος 7

7. ζητεί τη διατήρηση σαφών (διαγραφή) στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών της 
Κοινότητας σχετικά με τη συνοχή, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 161 της Συνθήκης· ζητεί, επιπλέον, κάθε 
ενδιάμεση αναθεώρηση να διενεργείται βάσει της ίδιας διαδικασίας, εκτός αν έχει 
τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη· στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο III-119, ώστε να εξασφαλιστεί η 
πλήρης νομοθετική συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 23 – 24)·

Or. en
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Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 104
Παράγραφος 7

7. ζητεί τη διατήρηση σαφών και σφαιρικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών της 
Κοινότητας σχετικά με τη συνοχή, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 161 της Συνθήκης· ζητεί, επιπλέον, κάθε 
ενδιάμεση αναθεώρηση να διενεργείται βάσει της ίδιας διαδικασίας, εκτός αν έχει 
τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη· στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο III-119, ώστε να εξασφαλιστεί η 
πλήρης νομοθετική συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 23 – 24)·

Or. de

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 105
Παράγραφος 7

7. ζητεί τη διατήρηση σαφών (διαγραφή) στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών της 
Κοινότητας σχετικά με τη συνοχή, οι οποίες πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 161 της Συνθήκης· ζητεί, επιπλέον, κάθε 
ενδιάμεση αναθεώρηση να διενεργείται βάσει της ίδιας διαδικασίας, εκτός αν έχει 
τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη· στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο III-119, ώστε να εξασφαλιστεί η 
πλήρης νομοθετική συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (άρθρο 23 – 24)·

Or. fr

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 106
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. ζητεί ο γενικός κανονισμός να περιλαμβάνει ισχυρότερη σύνδεση με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (άρθρο 23)· καλεί στο πλαίσιο αυτό τα 
κράτη μέλη να επιδείξουν στα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς τους πώς 
προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες του περιβάλλοντος και ειδικότερα τη 
στήριξη του δικτύου Natura 2000, την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα και την επίτευξη των στόχων του Κυότο, είτε από κοινοτικούς πόρους είτε 
από ίδιους πόρους (άρθρο 25)·

Or. en
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Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 107
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. ζητεί ο γενικός κανονισμός να περιλαμβάνει ισχυρότερη σύνδεση με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (άρθρο 23)· καλεί στο πλαίσιο αυτό τα 
κράτη μέλη να επιδείξουν στα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς τους πώς 
προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες του περιβάλλοντος και ειδικότερα τη 
στήριξη του δικτύου Natura 2000, την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα και την επίτευξη των στόχων του Κυότο, είτε από κοινοτικούς πόρους είτε 
από ίδιους πόρους (άρθρο 25)·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 108
Παράγραφος 7 α (νέα)

7 α. ζητεί την συγκρότηση αντισταθμιστικών μηχανισμών που θα αποτρέπουν τις 
απότομες αλλαγές στην πολιτική συνοχής, εξασφαλίζοντας σταδιακές και επαρκείς 
μεταβατικές περιόδους για τις περιφέρειες οι οποίες επηρεάζονται από τη 
στατιστική επίδραση των διαδοχικών διευρύνσεων της ΕΕ, ιδίως όταν αυτό 
συνεπάγεται δυσανάλογα μεγάλη μείωση των καθαρών υπολοίπων τους·

Or. es

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Τροπολογία 109
Παράγραφος 7 β (νέα)

7 β. επισημαίνει την δημοσιονομική προσπάθεια που έχει καταβληθεί μέχρι στιγμής 
υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, αλλά θεωρεί ότι, προκειμένου να 
αντισταθμιστούν επαρκώς τα μόνιμα διαρθρωτικά μειονεκτήματα των εν λόγω 
περιφερειών όσον αφορά την πρόσβασή τους στην εσωτερική αγορά, αυτές πρέπει 
να συνεχίσουν να έχουν το καθεστώς περιφερειών που καλύπτονται από το νέο 
στόχο της σύγκλισης, ανεξάρτητα από το επίπεδο του εισοδήματός τους·

Or. es
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Τροπολογία: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Τροπολογία 110
Παράγραφος 8

8. ζητεί, στο πλαίσιο των θεματικών και εδαφικών προτεραιοτήτων των εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς, την προσθήκη μνείας σε περιοχές με γεωγραφικά 
και φυσικά μειονεκτήματα που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή, δηλ. νησιωτικές, 
αραιοκατοικημένες, ορεινές περιοχές και συγκεκριμένες μεθοριακές περιοχές (άρθρο 
25, παράγραφος 3)·

Or. de

Τροπολογία: István Pálfi, László Surján

Τροπολογία 111
Παράγραφος 8

8. ζητεί την προσθήκη μνείας σε νησιωτικές, αραιοκατοικημένες και ορεινές περιοχές, 
καθώς και  σε περιοχές των χερσαίων συνόρων της ΕΕ και περιοχές χωρίς έξοδο 
στη θάλασσα, στο πλαίσιο των θεματικών και εδαφικών προτεραιοτήτων που 
προσδιορίζονται στο στρατηγικό τμήμα του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς 
(άρθρο 25)·

Or. hu

Τροπολογία: Γιαννάκης Μάτσης

Τροπολογία 112
Παράγραφος 8

8. ζητεί την προσθήκη μνείας σε νησιωτικές περιοχές (μεταξύ των οποίων Μάλτα και 
Κύπρος), αραιοκατοικημένες και ορεινές περιοχές στο πλαίσιο των θεματικών και 
εδαφικών προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο στρατηγικό τμήμα του εθνικού 
στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (άρθρο 25)·

Or. el

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 113
Παράγραφος 8

8. ζητεί την προσθήκη ιδιαίτερης μνείας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, καθώς και 
σε νησιωτικές, αραιοκατοικημένες και ορεινές περιοχές στο πλαίσιο των θεματικών 
και εδαφικών προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο στρατηγικό τμήμα του 
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εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (άρθρο 25)· 

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 114
Παράγραφος 8

8. ζητεί την προσθήκη μνείας σε νησιωτικές, αραιοκατοικημένες και ορεινές περιοχές 
και μεθοριακές περιφέρειες στο πλαίσιο των θεματικών και εδαφικών 
προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στο στρατηγικό τμήμα του εθνικού 
στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (άρθρο 25)·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo

Τροπολογία 115
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. ζητεί οι περιφέρειες που επηρεάζονται από τη στατιστική επίδραση της διεύρυνσης 
να είναι απολύτως επιλέξιμες για το νέο στόχο της σύγκλισης, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι οικονομικές τους δυνατότητες δεν πρέπει να μειωθούν (τα ευρωπαϊκά 
κεφάλαια πρόκειται να μειωθούν κατά το ένα τρίτο σύμφωνα με την πρόταση της 
Επιτροπής) λόγω ενός καθαρά στατιστικού φαινομένου το οποίο κατά κανένα 
τρόπο δεν υπονοεί ότι τα πραγματικά επίπεδα εισοδήματος και κοινωνικών 
παροχών έχουν βελτιωθεί στις εν λόγω περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 116
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. ζητεί τα επιχειρησιακά προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου να είναι 
αναπόσπαστο τμήμα κάθε εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς, να είναι και 
αυτά διαρθρωμένα σε πολυετή βάση για να εξασφαλίζεται η συνέπεια με τα άλλα 
ταμεία και όλη η διαρθρωτική ενίσχυση να συμβάλει στην επιτυχή και αειφόρο 
ανάπτυξη της υπαίθρου (αιτιολογική σκέψη 7 και άρθρο 25)·

Or. de
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Τροπολογία: Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 117
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. ζητεί, όσον αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας και τα αποτελέσματα της έκθεσης 
Kok, οι δείκτες αδυναμίας στον τομέα της καινοτομίας να συμπεριλαμβάνονται 
στις θεματικές και εδαφικές προτεραιότητες του στρατηγικού σκέλους των εθνικών 
στρατηγικών πλαισίων αναφοράς (άρθρο 25)·

Or. de

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 118
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. υπογραμμίζει την ανάγκη ιεράρχησης μεταξύ των θεματικών και εδαφικών 
προτεραιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των διαπεριφερειακών και 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, της αειφόρου ανάπτυξης των αστικών περιοχών 
και της διαφοροποίησης των αγροτικών οικονομιών και/ή των περιοχών που 
εξαρτώνται από την αλιεία (άρθρο 25(3)(α))·

Or. en

Τροπολογία: Elly de Groen-Kouwenhoven

Τροπολογία 119
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. ζητεί να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη ότι όχι μόνο τα επιχειρησιακά προγράμματα 
αλλά και κάθε εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς θα περιέχει δείκτες για την 
υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο· θεωρεί ότι οι δείκτες πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη μέτρηση της προόδου ως προς τη βασική κατάσταση αναφοράς 
και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
αναφοράς (άρθρο 25)·

Or. en
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Τροπολογία: Γιαννάκης Μάτσης 

Τροπολογία 120
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. ζητεί όπως τα μικρά νησιωτικά νέα κράτη μέλη στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Μάλτα και Κύπρος) που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, τύχουν 
στήριξης στο πλαίσιο του Στόχου Σύγκλισης επί τη βάσει της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης όπως συμβαίνει και με τις άκρως απομακρυσμένες περιοχές.

Or. el

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 121
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. επισημαίνει ότι η περιφερειακή ανάπτυξη εξαρτάται από πολυετή προγραμματισμό 
και χρηματοδότηση των προγραμμάτων και κατά συνέπεια ζητείται να λαμβάνεται 
υπόψη στις δημοσιονομικές προοπτικές και στην ενδιάμεση έκθεση (άρθρα 25 -29)·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 122
Παράγραφος 8 γ (νέα)

8γ. υπογραμμίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία συνοχής καθώς και 
τα κεφάλαια που διατίθενται στην ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να 
αναπτύσσονται κατά τρόπο συνεπή με την επίτευξη των στόχων του εθνικού 
στρατηγικού πλαισίου αναφοράς και κατά συνέπεια ότι οι στόχοι της ανάπτυξης 
της υπαίθρου πρέπει να ενσωματώνονται σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς· ζητεί το 
εθνικό πλαίσιο αναφοράς να ενσωματώνει τα αποτελέσματα των συζητήσεων 
σχετικά με την ανεξάρτητη περιφερειακή ανάπτυξη και στα σχετικά βήματα 
συζητήσεων να παρέχονται κεφάλαια από τον προϋπολογισμό τεχνικής συνδρομής 
πριν από την κατάρτιση του πλαισίου αναφοράς (άρθρα 21, 43 και 44)·

Or. de
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 123
Παράγραφος 8 δ (νέα)

8δ. ζητεί το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς να υπόκειται σε στρατηγική 
εκτίμηση περιβαλλοντικού αντικτύπου σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ (άρθρο 
25)·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 124
Παράγραφος 8 ε (νέα)

8ε. ζητεί το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς να έχει το στόχο της σφαιρικής, 
αειφόρου, αυτοδιατιθέμενης περιφερειακής ανάπτυξης (άρθρο 25)·

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 125
Παράγραφος 9

9. ζητεί να αναπτύσσονται σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά εθνικά στρατηγικά 
πλαίσια αναφοράς για κάθε στόχο, τα οποία να εκπονούνται σε στενή συνεργασία με 
τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 και να παραμένουν στο πεδίο 
απόφασης της Επιτροπής, κατόπιν διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της εταιρικής 
σχέσης (άρθρο 26)·

Or. de

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 126
Παράγραφος 9

9. ζητεί τη διατήρηση εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς το οποίο εκπονείται σε 
στενή συνεργασία με τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 (διαγραφή) 
(άρθρο 26)·

Or. de
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 127
Παράγραφος 9

9. ζητεί τη διατήρηση εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς το οποίο εκπονείται σε 
στενή συνεργασία με τους εταίρους που αναφέρονται στο άρθρο 10 (διαγραφή) 
(άρθρο 26)·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 128
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. συνιστά τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να επεξεργαστούν τη σύνδεση μεταξύ του εθνικού στρατηγικού πλαισίου και 
των έργων που χρηματοδοτούνται από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 129
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. πιστεύει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να υποβάλλει ένα εθνικό στρατηγικό πλαίσιο 
αναφοράς ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαρθρωτική βοήθεια της Κοινότητας είναι 
συμβατή με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς της Κοινότητας και συνδέει τις 
κοινοτικές προτεραιότητες με τις εθνικές, περιφερειακές και αστικές 
προτεραιότητες που έχουν στόχο να προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη και το 
εθνικό πρόγραμμα δράσης για την απασχόληση·

Or. es

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 130
Παράγραφος 9 β (νέα)

9β. ζητεί ο γενικός κανονισμός να περιλαμβάνει ισχυρότερη σύνδεση με την ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη (άρθρο 23)· καλεί στο πλαίσιο αυτό τα 
κράτη μέλη να επιδείξουν στα εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράς τους πώς 
προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες του περιβάλλοντος και ειδικότερα τη 
στήριξη του δικτύου Natura 2000, την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα 
ύδατα και την επίτευξη των στόχων του Κυότο, είτε από κοινοτικούς πόρους είτε 
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από ίδιους πόρους (άρθρο 25)·

Or. es

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 131
Παράγραφος 10

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 132
Παράγραφος 10

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Elly de Groen-Kouwenhoven

Τροπολογία 133
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. ζητεί τη δημοσίευση κάθε εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς πριν από την 
έναρξη της υλοποίησης και την τακτική δημοσίευση, σε μηνιαία βάση, 
πληροφοριών για την πρόοδό του σύμφωνα με τους δείκτες υλοποίησής του, τα 
αποτελέσματα και τον αντίκτυπο (άρθρο 26)·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 134
Παράγραφος 11

11. ζητεί την απλούστευση της διαδικασίας παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης 
της στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής 
συνοχής δεν πρόκειται να γίνουν ορατά παρά μόνο μακροπρόθεσμα· ζητεί να 
υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή (άρθρα 27 και 
28)· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη διεξαγωγή εξαμηνιαίων συζητήσεων σε ένα 
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στρατηγικό φόρουμ που συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες (άρθρο 29)·

Or. es

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 135
Παράγραφος 11

11. ζητεί την απλούστευση της διαδικασίας παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης 
της στρατηγικής, ώστε να υποβάλλονται εκθέσεις από τα κράτη μέλη κάθε τρία 
χρόνια, σύμφωνα με την περιοδικότητα που προβλέπεται για την έκθεση σχετικά με 
τη συνοχή που καταρτίζεται από την Επιτροπή (άρθρα 27 και 28)· ζητεί, σε αυτό το 
πλαίσιο, τη διεξαγωγή εξαμηνιαίων συζητήσεων σε ένα στρατηγικό φόρουμ που 
συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες (άρθρο 29)·

Or. fr

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 136
Παράγραφος 11

11. ζητεί την απλούστευση της διαδικασίας παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης 
της στρατηγικής, ώστε να υποβάλλονται εκθέσεις από τα κράτη μέλη κάθε τρία 
χρόνια, σύμφωνα με την περιοδικότητα που προβλέπεται για την έκθεση σχετικά με 
τη συνοχή που καταρτίζεται από την Επιτροπή (άρθρα 27 και 28)· ζητεί, σε αυτό το 
πλαίσιο, τη διεξαγωγή εξαμηνιαίων συζητήσεων σε ένα στρατηγικό φόρουμ που 
συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες (άρθρο 29)·

Or. fr

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 137
Παράγραφος 11

11. ζητεί την απλούστευση της διαδικασίας παρακολούθησης (διαγραφή) ώστε να 
υποβάλλονται κάθε τρία χρόνια εκθέσεις από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή σε 
ευθυγράμμιση με την ενδιάμεση αναθεώρηση (άρθρα 27 και 28)· ζητεί, σε αυτό το 
πλαίσιο, (διαγραφή) συζήτηση κάθε τρία χρόνια σε ένα στρατηγικό φόρουμ που 
συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες (άρθρο 29)·
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Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Τροπολογία 138
Παράγραφος 11

11. ζητεί την απλούστευση της διαδικασίας παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης 
της στρατηγικής, ώστε να υποβάλλονται ανά διετία εκθέσεις από τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή (άρθρα 27 και 28)· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη διεξαγωγή εξαμηνιαίων 
συζητήσεων σε ένα στρατηγικό φόρουμ που συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών, τα κράτη μέλη, τις 
περιφέρειες και τις τοπικές αρχές (άρθρο 29)· 

Or. fr

Τροπολογία: Konstantinos Hatzidakis

Τροπολογία 139
Παράγραφος 11

11. ζητεί την απλούστευση της διαδικασίας παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης 
της στρατηγικής, ώστε να υποβάλλονται (διαγραφή) εκθέσεις κάθε δύο χρόνια από τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή (άρθρα 27 και 28)· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
διεξαγωγή (διαγραφή) συζητήσεων κάθε δύο χρόνια σε ένα στρατηγικό φόρουμ που 
συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες (άρθρο 29)·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 140
Παράγραφος 11

11. ζητεί την απλούστευση της διαδικασίας παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης 
της στρατηγικής, ώστε να υποβάλλονται ανά διετία εκθέσεις από τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή (άρθρα 27 και 28)· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη διεξαγωγή συζητήσεων 
ανά διετία σε ένα στρατηγικό φόρουμ που συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες (άρθρο 29)·

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 141
Παράγραφος 11

11. ζητεί την απλούστευση της διαδικασίας παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης 
της στρατηγικής, ώστε να υποβάλλονται ανά διετία εκθέσεις από τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή (άρθρα 27 και 28)· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη διεξαγωγή συζητήσεων 
ανά διετία σε ένα στρατηγικό φόρουμ που συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες (άρθρο 29)·

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 142
Παράγραφος 11

11. ζητεί την απλούστευση της διαδικασίας στρατηγικής αναφοράς, ώστε να 
υποβάλλονται ανά διετία εκθέσεις από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή (άρθρα 27 
και 28)· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη διεξαγωγή συζητήσεων ανά διετία σε ένα 
στρατηγικό φόρουμ που συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες (άρθρο 29)·

Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 143
Παράγραφος 12

12. ζητεί, στο πλαίσιο της προσέγγισης σύμφωνα με την οποία κάθε πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από ένα μόνο Ταμείο, αύξηση από 5% σε 25% του ανώτατου ορίου 
μέχρι το οποίο είτε το ΕΚΤ είτε το ΕΤΠΑ μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του άλλου Ταμείου· ζητεί, στο πλαίσιο της 
μονοταμειακής προσέγγισης, όχι μόνο να αυξηθούν τα ανώτατα όρια της 
ετεροχρηματοδότησης αλλά επίσης να επιτραπεί, στο ίδιο πνεύμα, για στρατηγική 
εφαρμογή των προγραμμάτων, η ετεροχρηματοδότηση μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και του ΕΚΤ καθώς και 
μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΓΤΑΑ (άρθρο 33)·

Or. en
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 144
Παράγραφος 12

12. ζητεί, στο πλαίσιο της προσέγγισης σύμφωνα με την οποία κάθε πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από ένα μόνο Ταμείο, αύξηση από 5% σε 10% του ανώτατου ορίου 
μέχρι το οποίο είτε το ΕΚΤ είτε το ΕΤΠΑ μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του άλλου Ταμείου· ωστόσο, προτείνει σε ορισμένες 
περιπτώσεις η Επιτροπή να μπορεί να επιτρέπει στην ίδια διαχειριστική αρχή να 
προΐσταται σε περισσότερες από μια παρεμβάσεις, αλλά το όριο του 10% θα πρέπει 
να εξακολουθεί να ισχύει (άρθρο 33)·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 145
Παράγραφος 12

12. ζητεί, στο πλαίσιο της προσέγγισης σύμφωνα με την οποία κάθε πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από ένα μόνο Ταμείο, αύξηση από 5% σε 10% του ανώτατου ορίου 
μέχρι το οποίο είτε το ΕΚΤ είτε το ΕΤΠΑ μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του άλλου Ταμείου και συνιστά επίσης τα κράτη 
μέλη, σε συνεργασία με τις περιφέρειες, να συνδέουν τα εθνικά προγράμματα 
δράσης για το στόχο 2 της διαρθρωτικής πολιτικής με τα έργα που αναζητούν 
κεφάλαια τα οποία προσφέρονται από το πρόγραμμα πλαίσιο (άρθρο 33)·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 146
Παράγραφος 12

12. ζητεί, στο πλαίσιο της προσέγγισης σύμφωνα με την οποία κάθε πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από ένα μόνο Ταμείο, αύξηση από 5% σε 10% του ανώτατου ορίου 
μέχρι το οποίο είτε το ΕΚΤ είτε το ΕΤΠΑ μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του άλλου Ταμείου· ζητεί ταυτόχρονα να επαφίεται 
στα κράτη μέλη να επιλέξουν πως θα χρηματοδοτούν τα επιχειρησιακά 
προγράμματα, δηλαδή εάν θα εφαρμόζουν μόνο ταμειακά ή πολυταμειακά 
προγράμματα (άρθρο 33)·

Or. pl
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 147
Παράγραφος 12

12. ζητεί, στο πλαίσιο της προσέγγισης σύμφωνα με την οποία κάθε πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από ένα μόνο Ταμείο, αύξηση από 5% σε 10% του ανώτατου ορίου 
μέχρι το οποίο είτε το ΕΚΤ είτε το ΕΤΠΑ μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα που 
εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του άλλου Ταμείου· ζητεί ταυτόχρονα να επαφίεται 
στα κράτη μέλη να επιλέξουν πως θα χρηματοδοτούν τα επιχειρησιακά 
προγράμματα, δηλαδή εάν θα εφαρμόζουν μόνο ταμειακά ή πολυταμειακά 
προγράμματα (άρθρο 33)·

Or. pl

Τροπολογία: István Pálfi, László Surján

Τροπολογία 148
Παράγραφος 12

12. ζητεί, στο πλαίσιο της προσέγγισης σύμφωνα με την οποία κάθε πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από ένα μόνο Ταμείο, αύξηση από 5% σε 10% ή ενδεχομένως και 
σε ανώτερο ποσοστό, του ανώτατου ορίου μέχρι το οποίο είτε το ΕΚΤ είτε το ΕΤΠΑ 
μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο ενίσχυσης του άλλου 
Ταμείου· επίσης καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει πλαίσιο προϋποθέσεων υπό τις 
οποίες, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει 
ακόμη και το 15% (άρθρο 33)·

Or. hu

Τροπολογία: Simon Busuttil

Τροπολογία 149
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. ζητεί να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των νησιωτικών κρατών μελών που 
είναι επιλέξιμα βάση του Ταμείου Συνοχής, τα οποία επίσης υποφέρουν από σοβαρά 
και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά μειονεκτήματα που οδηγούν σε ανισομέρεια 
του επιπέδου ανάπτυξής τους και σε δυσκολία πλήρους ενσωμάτωσής τους στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 150
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. ζητεί τα εδαφικά κριτήρια να χρησιμοποιούνται μαζί με τα οικονομικά και 
κοινωνικά κριτήρια, για τον καθορισμό και την επιλεξιμότητα των περιοχών στο 
πλαίσιο κάθε στόχου και της κατανομής των οικονομικών πόρων μεταξύ των 
κρατών μελών (άρθρο 3)·

Or. el

Τροπολογία: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 151
Παράγραφος 12 β (νέα)

12β. ζητεί τα μικρότερα νησιωτικά κράτη μέλη, με πληθυσμό κάτω του ενός 
εκατομμυρίου κατοίκων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ένωσης και τα 
οποία χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα γεωγραφικά και εδαφικά μειονεκτήματα, να 
λαμβάνουν από τον στόχο "Σύγκλιση" ίδια ή παρόμοια μεταχείριση όπως και οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές (άρθρο 5)·

Or. el

Τροπολογία: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 152
Παράγραφος 12 γ (νέα)

12γ. ζητεί οι τρίτες χώρες που γειτονεύουν με κράτος μέλος να μπορούν να 
συνεργαστούν με το πλησιέστερο κράτος μέλος με το οποίο μοιράζονται θαλάσσια 
σύνορα (άρθρο 7)·

Or. el

Τροπολογία: Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 153
Παράγραφος 12 δ (νέα)

12δ. ζητεί  η μέγιστη συνεισφορά από τα Ταμεία που αυξάνεται στο 85% της δημόσιας 
δαπάνης για τα επιχειρησιακά προγράµµατα στα πλαίσια των στόχων «Σύγκλιση» 
και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες να επεκταθεί και στην Κύπρο και την Μάλτα (άρθρο 51)·

Or. el
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Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 154
Παράγραφος 13

13. ζητεί, προκειμένου να τονίσει την αστική διάσταση, τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια 
αναφοράς να προβλέπουν την εγγραφή προγραμμάτων που αφορούν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των αστικών περιοχών και τα επιχειρησιακά προγράμματα βάσει των 
στόχων της σύγκλισης και της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, της 
απασχόλησης και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού να μπορούν να 
επωφελούνται ενός βαθμού χρηματοδότησης με ένταση τουλάχιστον ισοδύναμη 
εκείνης από την οποία επωφελούνταν οι πόλεις υπό το καθεστώς των παλαιών 
ρυθμίσεων και της κοινοτικής πρωτοβουλίας URΒΑΝ· ζητεί να διατηρηθεί η 
υποχρέωση υποβολής πληροφοριών σχετικά με την προσέγγιση που αφορά τις 
αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου επιλεγμένων πόλεων και των 
διαδικασιών εκχώρησης αρμοδιοτήτων· ζητεί αυτές οι διαδικασίες να ενταχθούν στο 
πλαίσιο της περιφερειακής εταιρικής σχέσης (άρθρο 36)·

Or. fr

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 155
Παράγραφος 13

13. ζητεί, προκειμένου να τονίσει την αστική διάσταση, στα επιχειρησιακά προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» να διατηρηθεί η υποχρέωση 
υποβολής πληροφοριών σχετικά με την προσέγγιση που αφορά τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου επιλεγμένων πόλεων και των διαδικασιών 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων· ζητεί αυτές οι διαδικασίες να ενταχθούν στο πλαίσιο της 
περιφερειακής εταιρικής σχέσης προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι αστικές 
περιοχές και οι πόλεις εντάσσονται καλύτερα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
(άρθρο 36)· ζητεί, σε σχέση με την αντιμετώπιση της αστικής διάστασης, η έννοια 
της «αστικής αειφόρου ανάπτυξης» να αντικαταστήσει την έννοια της «αστικής 
αναζωογόνησης»· 

Or. en
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 156
Παράγραφος 13

13. ζητεί, προκειμένου να τονίσει την αστική διάσταση, στα επιχειρησιακά προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» να διατηρηθεί όπου αρμόζει η 
υποχρέωση υποβολής πληροφοριών σχετικά με την προσέγγιση που αφορά τις 
αστικές περιοχές. Ωστόσο, προκειμένου να δοθεί στις περιφέρειες η ευελιξία να 
καθορίζουν τις προτεραιότητές τους, πρέπει να επαφίεται στα κράτη μέλη και στις 
περιφέρειες η απόφαση κατά πόσον θα γίνει συμπερίληψη ενός καταλόγου 
επιλεγμένων πόλεων και των διαδικασιών εκχώρησης αρμοδιοτήτων στις αρχές των 
αστικών περιοχών εντός ενός επιχειρησιακού προγράμματος (άρθρο 36)·

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Τροπολογία 157
Παράγραφος 13

13. ζητεί, προκειμένου να τονίσει την αστική διάσταση, δηλαδή την αειφόρο ανάπτυξη 
των πόλεων, στα επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» να διατηρηθεί η υποχρέωση υποβολής πληροφοριών σχετικά με την 
προσέγγιση που αφορά τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου 
επιλεγμένων πόλεων και των διαδικασιών εκχώρησης αρμοδιοτήτων· ζητεί αυτές οι 
διαδικασίες να ενταχθούν στο πλαίσιο της περιφερειακής εταιρικής σχέσης (άρθρο 
36)·

Or. fr

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 158
Παράγραφος 13

13. ζητεί, προκειμένου να τονίσει την αστική διάσταση, στα επιχειρησιακά προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των στόχων «Σύγκλιση» και 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» να διατηρηθεί η υποχρέωση 
υποβολής πληροφοριών σχετικά με την προσέγγιση που αφορά τις αστικές περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου επιλεγμένων πόλεων και των διαδικασιών 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων· ζητεί αυτές οι διαδικασίες να ενταχθούν στο πλαίσιο της 
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περιφερειακής και τοπικής εταιρικής σχέσης (άρθρο 36)·

Or. de

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 159
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, ιδίως των βιοτεχνικών επιχειρήσεων, για την περιφερειακή συνοχή 
και ανάπτυξη, και το ρόλο τους στον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης, 
ότι επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ότι τα τρία ταμεία λαμβάνουν υπόψη τις 
προτεραιότητές τους και υποστηρίζουν την εφαρμογή των αρχών και των 
κατευθύνσεων δράσης του Ευρωπαϊκού Χάρτη των μικρών επιχειρήσεων, που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα το 2000·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 160
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. προτείνει, για τα επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
(άρθρο 36, παράγραφος 3), η αιτιολόγηση να βασίζεται σε ένα επιπλέον κριτήριο, 
δηλαδή το κριτήριο της έρευνας: ένας μηχανισμός υποβοήθησης των ΜΜΕ, που 
θα παίρνει τη μορφή της ελεύθερης χρήσης οποιουδήποτε καρπού της έρευνας, που 
δεν έχει ακόμη λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αλλά χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου 
από δημόσια κεφάλαια, υπό τον όρο ότι η δικαιούχος ΜΜΕ θα μετατρέπει την 
έρευνα αυτή σε καινοτομίες που θα οδηγούν σε ένα βιομηχανικό αγαθό ή υπηρεσία·

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 161
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. ζητεί τα μελλοντικά επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται βάσει του 
στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» να καταρτίζονται σε 
περιφερειακό επίπεδο ΝUΤS Ι ή ΝUΤS ΙΙ, σύμφωνα με το θεσμικό σύστημα που 
είναι ειδικό για το κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών σε αυτές τις περιφέρειες όταν λαμβάνονται αποφάσεις 
εταιρικής σχέσης που αφορούν τη γεωγραφική και θεματική συγκέντρωση βάσει 
των στρατηγικών που χαράσσονται για αυτό το σκέλος· τα προγράμματα θα 
καταρτίζονται από το κράτος μέλος λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την υλοποίηση 
των ρυθμίσεων του ΕΚΤ, του ΕΓΤΑΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) 
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στην ίδια επικράτεια·

Or. en

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 162
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. υπογραμμίζει την συνεισφορά των μικρών και μεγάλων πόλεων στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και τονίζει την ανάγκη να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη ο ρόλος τους 
στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai

Τροπολογία 163
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. ζητεί επιμόνως οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται 
σχετικά με τα θύματα του κοινωνικού αποκλεισμού να υποστηριχθούν ώστε να 
διαδραματίσουν πλήρως το ρόλο τους στον ορισμό, τον προγραμματισμό, την 
πραγμάτωση, την υλοποίηση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των 
διαρθρωτικών ταμείων (άρθρο 44)·

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 164
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. ζητεί να εξασφαλισθεί η παροχή επαρκούς χρηματοδοτικής ενίσχυσης βάσει των 
τριών στόχων προτεραιότητας από τα ταμεία για την υποστήριξη της 
αναζωογόνησης των αστικών περιοχών και ιδίως για πόρους στεγαστικών 
ενώσεων, στεγαστικών συνεταιρισμών και επιδοτούμενων κατοικιών, που 
αποτελούν πολύ κοινό τύπο στέγασης στα νέα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 165
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. ζητεί μια συνεκτική προσέγγιση και διατήρηση των διαδικασιών των 
διαρθρωτικών ταμείων κατά το μετασχηματισμό των τρεχόντων προγραμμάτων 
γειτονίας σε προγράμματα βάσει των νέων μηχανισμών συνεργασίας για τα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης (ΕΝΡΙ και ΙΡΑ)·

Or. en

Τροπολογία: Elly de Groen-Kouwenhoven

Τροπολογία 166
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. ζητεί να δημοσιεύεται κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα πριν από την έναρξη της 
υλοποίησης και να δημοσιεύονται τακτικά, σε μηνιαία βάση, πληροφορίες σχετικά 
με την πρόοδό του σύμφωνα με τους δείκτες υλοποίησής του,  τα αποτελέσματα και 
τον αντίκτυπο· πιστεύει ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν: το 
ύψος των ποσών που παρέχονται από το πρόγραμμα· τα ονόματα των 
συμβαλλομένων· τους στόχους· τα αποτελέσματα που αναμένονται από κάθε 
σύμβαση (άρθρο 36)·

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 167
Παράγραφος 14

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 168
Παράγραφος 14

Διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 169
Παράγραφος 14

14. ζητεί να διαγραφεί το συνδεόμενο με τις επιδόσεις κοινοτικό αποθεματικό, διότι 
δεν έχει επιτύχει τους σκοπούς του και έχει οδηγήσει απλώς σε αυξημένες 
διοικητικές δαπάνες·

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 170
Παράγραφος 14

14. εκφράζει τον προβληματισμό του για την πρόταση για σύσταση κοινοτικού 
αποθεματικού ποιότητας και επίδοσης ως μηχανισμού επιβράβευσης· θεωρεί ότι θα 
έπρεπε να έχουν τεθεί πιο δίκαια, πιο αντικειμενικά και πιο ευρέως αποδεκτά 
κριτήρια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός χωρίς να 
τιμωρούνται οι προσπάθειες σύγκλισης των χωρών συνοχής (άρθρο 48)·

Or. en

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 171
Παράγραφος 14

14. ζητεί τα κράτη μέλη που το επιθυμούν να μπορούν να προβλέπουν αποθεματικά 
ποιότητας και επίδοσης ως μηχανισμού επιβράβευσης της προόδου (διαγραφή) με 
(διαγραφή) δίκαια και αντικειμενικά (διαγραφή) κριτήρια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
πραγματικά επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός (άρθρο 48)·

Or. fr

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 172
Παράγραφος 14

14. ζητεί να συσταθεί κοινοτικό αποθεματικό ποιότητας και επίδοσης ως μηχανισμός
επιβράβευσης της προόδου, (διαγραφή) με (διαγραφή) δίκαια, (διαγραφή) 
αντικειμενικά και από κοινού συμφωνημένα κριτήρια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
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πραγματικά επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός (άρθρο 48)·

Or. pl

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 173
Παράγραφος 14

14. ζητεί (διαγραφή) η πρόταση για σύσταση κοινοτικού αποθεματικού ποιότητας και 
επίδοσης ως μηχανισμού επιβράβευσης της προόδου να περιλάβει και το Ταμείο 
Συνοχής (άρθρο 20)· ζητεί, ωστόσο, να εφαρμοστούν πιο δίκαια, πιο αντικειμενικά 
και πιο ευρέως αποδεκτά κριτήρια, ώστε να εξασφαλιστεί ότι πραγματικά 
επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός (άρθρο 48)·

Or. it

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 174
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. ζητεί να αρθεί η απαίτηση σύμφωνα με την οποία τα επιχειρησιακά προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ πρέπει να περιέχουν «δράσεις για την 
διαπεριφερειακή συνεργασία με τουλάχιστον μία περιφέρεια ενός άλλου κράτους 
μέλους» (άρθρο 36, παράγραφος 4, στοιχείο α))·

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 175
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. ζητεί στον κατάλογο των κριτηρίων που διέπουν τον καταμερισμό του 
αποθεματικού ποιότητας και επίδοσης στα κράτη μέλη να συμπεριληφθεί και το 
κριτήριο της περιβαλλοντικής αειφορίας (άρθρο 48, παράγραφος 1)·

Or. it
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Τροπολογία: Catherine Stihler, Richard Howitt

Τροπολογία 176
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. ζητεί να υπάρξει σαφής απαίτηση και αναγνώριση της αρχής και της πρακτικής 
της προσβασιμότητας από άτομα με ειδικές ανάγκες, στις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές και στη διαδικασία αξιολόγησης που απαιτείται από τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές·

Or. en

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 177
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. ζητεί να υπάρξει σαφής απαίτηση και αναγνώριση της αρχής και της πρακτικής 
της προσβασιμότητας από άτομα με ειδικές ανάγκες, στις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές και στη διαδικασία αξιολόγησης που απαιτείται από τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές·

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 178
Παράγραφος 15

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 179
Παράγραφος 15

Διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 180
Παράγραφος 15

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 181
Παράγραφος 15

15. ζητεί η αρχή των εθνικών αποθεματικών για απρόβλεπτα να είναι προαιρετική και 
συνιστά ευελιξία στην εφαρμογή της (άρθρο 49)·

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 182
Παράγραφος 15

15. ζητεί τη διατήρηση της αρχής της υποχρεωτικής τήρησης εθνικών αποθεματικών για 
απρόβλεπτα, αλλά συνιστά μεγαλύτερη ευελιξία των μέσων εφαρμογής τους (άρθρο 
49) και ιδίως να καταρτιστούν ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία να 
είναι έτοιμα για τις περιπτώσεις που ανακύψουν κρισιακές καταστάσεις και να 
υπάρχει επίσης δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι εάν δεν 
παρουσιαστούν παρόμοιες καταστάσεις·

Or. pl

Τροπολογία: Bernard Poignant

Τροπολογία 183
Παράγραφος 15

15. ζητεί τα κράτη μέλη που το επιθυμούν να μπορούν να προβλέπουν εθνικά 
αποθεματικά για απρόβλεπτα και συνιστά μεγαλύτερη ευελιξία των μέσων 
εφαρμογής τους (άρθρο 49)·

Or. fr
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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 184
Παράγραφος 15

15. ζητεί τα κράτη μέλη που το επιθυμούν να μπορούν να προβλέπουν εθνικά 
αποθεματικά για απρόβλεπτα και συνιστά μεγαλύτερη ευελιξία των μέσων 
εφαρμογής τους (άρθρο 49)·

Or. fr

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 185
Παράγραφος 15

15. ζητεί τη διατήρηση της αρχής της (διαγραφή) τήρησης εθνικών αποθεματικών για 
απρόβλεπτα, αλλά συνιστά μεγαλύτερη ευελιξία των μέσων εφαρμογής τους (άρθρο 
49)·

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 186
Παράγραφος 15 α (νέα)

15α. καλεί, όσον αφορά τη συνεισφορά των ταμείων η οποία πρόκειται να 
διαφοροποιείται ανάλογα με το ρυθμό κινητοποίησης ιδιωτικής χρηματοδότησης, 
ιδίως στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στους σχετικούς 
τομείς (άρθρο 50, στοιχείο δ)), το κριτήριο διαφοροποίησης να μην χρησιμοποιείται 
για περιφέρειες όπου το βιοτικό επίπεδο είναι δυσανάλογα χαμηλό ή για περιφέρειες 
που πλήττονται σημαντικά από την ανεργία· όσον αφορά την ενίσχυση για τις 
εταιρίες, απαιτείται μια ελάχιστη συνεισφορά από τους δικαιούχους·

Or. pl
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Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 187
Παράγραφος 16

Διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 188
Παράγραφος 16

16. ζητεί να αυξηθεί από 80% σε 85% η κοινοτική συνεισφορά για τα προγράμματα 
στις χώρες της συνοχής βάσει του στόχου της σύγκλισης· μια τέτοια αύξηση 
αναμένεται να επιτρέψει, με βάση συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, να εξασφαλιστούν κατάλληλα επίπεδα παρέμβασης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιομορφίες των χωρών της συνοχής, το χαμηλό επίπεδο κοινωνικο-
οικονομικής τους ανάπτυξης και τις σημαντικές ανάγκες τους από πλευράς 
βασικής υποδομής (άρθρο 51)·

Or. en

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 189
Παράγραφος 16

16. ζητεί αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης για τις περιφέρειες που 
καλύπτονται από προγράμματα του στόχου 1 στις χώρες της συνοχής έως και το 
85%, όπως συμβαίνει στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες· θεωρεί στο πλαίσιο 
αυτό ότι υψηλότερη συγχρηματοδότηση πρέπει να προσφέρεται όχι μόνο με βάση 
γεωγραφικά κριτήρια αλλά και με βάση οικονομικά κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 190
Παράγραφος 16

16. ζητεί αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης για τις περιφέρειες που 
καλύπτονται από προγράμματα του στόχου 1 στις χώρες της συνοχής έως και το 
85%, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·

Or. en
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 191
Παράγραφος 16

16. απορρίπτει τις πιέσεις για αλλαγή των προτεινόμενων ποσοστών συγχρηματοδότησης 
και ζητεί οι ορισμοί της συγχρηματοδότησης να συνεχίσουν να διευκολύνουν τη 
χρήση εθελοντικού χρόνου ως αντισταθμίσματος της χρηματοδότησης (άρθρο 51)· 
(διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai

Τροπολογία 192
Παράγραφος 16

16. απορρίπτει τις πιέσεις για αλλαγή των προτεινόμενων ποσοστών συγχρηματοδότησης 
και ζητεί επιμόνως οι ορισμοί της συγχρηματοδότησης να συνεχίσουν να 
διευκολύνουν τη χρήση εθελοντικού χρόνου ως αντισταθμίσματος της 
χρηματοδότησης (άρθρο 51), αλλά ζητεί διπλασιασμό της επιτρεπόμενης αύξησης
στις 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις περιοχές με περισσότερα του ενός γεωγραφικά ή 
φυσικά μειονεκτήματα, όπως ορίζονται στην πρόταση (άρθρο 52)·

Or. en

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 193
Παράγραφος 16

16. ζητεί ανώτατο όριο 60% στις δημόσιες δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ ή το ΕΚΤ βάσει επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» (άρθρο 51, παράγραφος 3γ) 
και διπλασιασμό της επιτρεπόμενης αύξησης στις 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις 
περιοχές με περισσότερα του ενός γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα, όπως 
ορίζονται στην πρόταση (άρθρο 52)·

Or. en
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Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 194
Παράγραφος 16

16. απορρίπτει τις πιέσεις για αλλαγή των προτεινόμενων ποσοστών συγχρηματοδότησης 
(άρθρο 51), αλλά ζητεί διπλασιασμό της επιτρεπόμενης αύξησης στις 10 ποσοστιαίες 
μονάδες για τις περιοχές με περισσότερα του ενός γεωγραφικά ή φυσικά 
μειονεκτήματα, όπως ορίζονται στην πρόταση· ζητεί επίσης να θεσπισθεί αύξηση 10 
ποσοστιαίων μονάδων για τις αστικές ζώνες (άρθρο 52)· 

Or. fr

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 195
Παράγραφος 16

16. αποδέχεται, σε ειδικές περιπτώσεις, αλλαγή των προτεινόμενων ποσοστών 
συγχρηματοδότησης (άρθρο 51), και ζητεί διπλασιασμό της επιτρεπόμενης αύξησης 
στις 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις περιοχές με περισσότερα του ενός γεωγραφικά ή 
φυσικά μειονεκτήματα, όπως ορίζονται στην πρόταση (άρθρο 52)·

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 196
Παράγραφος 16

16. αποδέχεται, μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, αλλαγή των 
προτεινόμενων ποσοστών συγχρηματοδότησης (άρθρο 51) και ζητεί διπλασιασμό της 
επιτρεπόμενης αύξησης στις 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις περιοχές με περισσότερα 
του ενός γεωγραφικά ή φυσικά μειονεκτήματα, όπως ορίζονται στην πρόταση (άρθρο 
52)·

Or. pl

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 197
Παράγραφος 16

16. απορρίπτει τις πιέσεις για αλλαγή προς τα κάτω των προτεινόμενων ποσοστών 
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συγχρηματοδότησης (άρθρο 51), αλλά ζητεί διπλασιασμό της επιτρεπόμενης αύξησης 
στις 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις περιοχές με περισσότερα του ενός γεωγραφικά ή 
φυσικά μειονεκτήματα, όπως ορίζονται στην πρόταση (άρθρο 52)·

Or. es

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 198
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. ζητεί, όσον αφορά την εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής, να 
αναγνωρισθούν τα μειονεκτήματα όλων των νησιωτικών περιοχών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-220 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος (άρθρα 52 και 3)·

Or. it

Τροπολογία: Francesco Musotto, Luigi Cocilovo, Alfonso Andria

Τροπολογία 199
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. ζητεί, όσον αφορά την εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής, να 
αναγνωρισθούν τα μειονεκτήματα όλων των νησιωτικών περιοχών, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο ΙΙΙ-220 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος (άρθρα 52 και 3)·

Or. it

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 200
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με την αυξανόμενη κοινοτική χρηματοδότηση βάσει 
του στόχου της «Σύγκλισης» (άρθρο 52), να λάβει δεόντως υπόψη τις παλαιές 
βιομηχανικές περιφέρειες και να τις καταστήσει επιλέξιμες για την ειδική αύξηση 
χρηματοδότησης, η οποία είναι κεφαλαιώδης προκειμένου να μετριαστούν οι 
επιπτώσεις της οικονομικής αναδιάρθρωσης·

Or. pl
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 201
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. ζητεί το μερίδιο της ΕΕ στην χρηματοδότηση να μην υπερβαίνει κατ’ αρχήν το 
75% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα της 
ενίσχυσης στην περιοχή· η «τεχνική βοήθεια» αποτελεί εξαίρεση· για επιπλέον 
καινοτόμα ή διαπεριφερειακά μέτρα, το ενωσιακό μερίδιο χρηματοδότησης μπορεί 
να ανέλθει έως το 85% (άρθρα 50-53)·

Or. de

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 202
Παράγραφος 16 β (νέα)

16β. ζητεί επιχειρησιακά προγράμματα για τις εξόχως απόκεντρες νήσους στην 
βορειοατλαντική περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστεθούν στο άρθρο 
51, παράγραφος 4 βάσει των στόχων «Σύγκλισης» ή «Περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης»·

Or. en

Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 203
Παράγραφος 17

17. απορρίπτει τις προτάσεις της Επιτροπής να περιοριστεί η συγχρηματοδότηση μόνο 
στις δημόσιες δαπάνες, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία επιπλέον 
επιβάρυνσης στους προϋπολογισμούς των αναπτυσσόμενων περιοχών και να 
δημιουργηθούν κίνητρα για την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, και καλεί αντίθετα 
να διατηρηθούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις·

Or. de

Τροπολογία: Garrelt Duin

Τροπολογία 204
Παράγραφος 17

17. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής για περιορισμό του κοινοτικού ποσοστού 
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συγχρηματοδότησης σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό της δηλωμένης δημόσιας 
δαπάνης μόνο, δεδομένου ότι αυτό αντίκειται στις προσπάθειες 
(συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών της Επιτροπής) να κινητοποιηθούν πόροι του 
ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα·

Or. de

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Brigitte Douay

Τροπολογία 205
Παράγραφος 17

17. ζητεί να επανεξετασθεί η πρόταση που αποβλέπει στον υπολογισμό της συμμετοχής 
των ταμείων σε συνάρτηση με τις δημόσιες δαπάνες μόνο· ζητεί αντιθέτως να 
ληφθεί υπόψη το σύνολο των δαπανών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
όμως οι δαπάνες του ιδιωτικού τομέα να λαμβάνονται υπόψη παρά μόνο όταν 
προστίθενται σε δαπάνες του δημόσιου τομέα· έτσι ενθαρρύνεται το θετικό βήμα 
των εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, και παράλληλα αποκλείεται η 
δυνατότητα τα κοινοτικά κεφάλαια να συγχρηματοδοτούν αποκλειστικά ιδιωτικές 
επενδύσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 206
Παράγραφος 17

17. υποστηρίζει ένθερμα όλα τα κίνητρα που παρέχονται για την κινητοποίηση 
ιδιωτικού κεφαλαίου και την προώθηση εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα στη νέα περίοδο προγραμματισμού (άρθρα 50δ και 54)· είναι της γνώμης ότι 
η ικανοποιητική εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρέχονται από την 
περιφερειακή πολιτική απαιτεί τη μέγιστη προσπάθεια όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών μέσα στα κράτη μέλη· ζητεί κατά συνέπεια να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 
ιδιωτικού κεφαλαίου με συγχρηματοδότηση δημόσιων επενδύσεων με χρήση 
κοινοτικών κεφαλαίων (άρθρα 51 και 76)·

Or. xm
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 207
Παράγραφος 17

17. ζητεί τη διατήρηση της πρότασης απλούστευσης που περιορίζει το κοινοτικό ποσοστό 
συγχρηματοδότησης σε ποσοστό των δηλωθεισών δημόσιων δαπανών μόνο· 
(διαγραφή) (άρθρα 51 και 76) ωστόσο, εάν συμφωνηθεί μια σύμβαση εταιρικής 
σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα από τις δημόσιες αρχές που έχουν ορισθεί και 
τον δικαιούχο δημόσιο εταίρο, οι ιδιωτικές επενδύσεις μπορούν εν μέρει να 
ληφθούν υπόψη για συγχρηματοδότηση, με βάση την συγκεκριμένη σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 208
Παράγραφος 17

17. ζητεί επανεξέταση της πρότασης που περιορίζει το ποσοστό κοινοτικής 
συγχρηματοδότησης σε ποσοστό των δηλωθεισών δημοσίων δαπανών μόνο· 
θεωρεί ότι στα κράτη μέλη πρέπει να δοθεί η δυνατότητα εκλογής να υπολογίζουν 
τη συνεισφορά των ταμείων σε σχέση είτε με τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες είτε 
τις συνολικές δημόσιες δαπάνες· τονίζει ως προς το θέμα αυτό, τη σημασία του να 
καταστεί ο ιδιωτικός τομέας περισσότερο υπεύθυνος και να ενθαρρυνθεί η 
συμμετοχή του στην περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 209
Παράγραφος 17

17. ζητεί να διατηρηθεί η αρχή σύμφωνα με την οποία η συνεισφορά από τα ταμεία θα 
υπολογίζεται σε συνάρτηση είτε με τις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες είτε με τις 
συνολικές δημόσιες ή συναφείς επιλέξιμες δαπάνες (εθνικές, περιφερειακές ή 
τοπικές και κοινοτικές) σε κάθε τύπο ενίσχυσης·

Or. en
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 210
Παράγραφος 17

17. υποστηρίζει ένθερμα όλα τα κίνητρα που παρέχονται για την κινητοποίηση 
ιδιωτικού κεφαλαίου και την προώθηση εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα στη νέα περίοδο προγραμματισμού (άρθρα 50δ και 54)· απορρίπτει τις 
προτάσεις της Επιτροπής να περιορισθεί η συγχρηματοδότηση μόνο στις δημόσιες 
δαπάνες· προτείνει να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να επιλέγουν, εντός ενός 
συγκεκριμένου ορίου, σε ποιο βαθμό η ιδιωτική χρηματοδότηση μπορεί να 
συνεισφέρει στον υπολογισμό της συγχρηματοδότησης για κάθε μέτρο·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 211
Παράγραφος 17

17. υποστηρίζει ένθερμα όλα τα κίνητρα που παρέχονται για την κινητοποίηση 
ιδιωτικού κεφαλαίου και την προώθηση εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα στη νέα περίοδο προγραμματισμού (άρθρα 50δ και 54)· ζητεί τη διατήρηση 
της τρέχουσας πρακτικής βάσει του υφιστάμενου κανονισμού ΕΚ αριθ. 1260/1999 
του Συμβουλίου σχετικά με τις γενικές διατάξεις για τα διαρθρωτικά ταμεία, το 
άρθρο 29, παράγραφος 2 του οποίου διατηρεί τη δυνατότητα των κρατών μελών να 
υπολογίζουν την κοινοτική παρέμβαση είτε μόνο στις δηλωθείσες δημόσιες 
δαπάνες είτε στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών 
πηγών· η διατήρηση της τρέχουσας μεθόδου του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών 
θα βοηθήσει να μειωθούν οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης από το δημόσιο 
προϋπολογισμό (άρθρα 51 και 76)·

Or. en

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 212
Παράγραφος 17

17. υποστηρίζει ένθερμα όλα τα κίνητρα που παρέχονται για την κινητοποίηση 
ιδιωτικού κεφαλαίου και την προώθηση εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα στη νέα περίοδο προγραμματισμού (άρθρα 50δ και 54)· θεωρεί ότι ο 
υπολογισμός του κοινοτικού ποσοστού συγχρηματοδότησης ως ποσοστού μόνο των 
δηλωμένων δημόσιων δαπανών συνιστά μια σημαντική απλουστευτική πρόταση 
του παρόντος κανονισμού και εξασφαλίζει καλύτερα την εφαρμογή της αρχής της 
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προσθετικότητας· ζητεί ταυτόχρονα τη διατήρηση της ευελιξίας που προσφέρεται 
με τον υπολογισμό του ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε προτεραιότητα και
όχι για κάθε μέτρο (άρθρα 51 και 76)·

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 213
Παράγραφος 17

17. υποστηρίζει ένθερμα όλα τα κίνητρα που παρέχονται για την κινητοποίηση 
ιδιωτικού κεφαλαίου και την προώθηση εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού 
τομέα στη νέα περίοδο προγραμματισμού (άρθρα 50δ και 54)· θεωρεί ότι ο 
υπολογισμός του κοινοτικού ποσοστού συγχρηματοδότησης ως ποσοστού μόνο των 
δηλωμένων δημόσιων δαπανών συνιστά μια σημαντική απλουστευτική πρόταση 
του παρόντος κανονισμού και εξασφαλίζει καλύτερα την εφαρμογή της αρχής της 
προσθετικότητας· ζητεί ταυτόχρονα τη διατήρηση της ευελιξίας που προσφέρεται 
με τον υπολογισμό του ποσοστού συγχρηματοδότησης για κάθε προτεραιότητα και 
όχι για κάθε μέτρο (άρθρα 51 και 76)· τονίζει ωστόσο ότι ο υπολογισμός του 
ποσοστού συγχρηματοδότησης δεν πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να παρεμποδίζει 
τη συμμετοχή ΜΚΟ και άλλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε δραστηριότητες 
των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 214
Παράγραφος 17

17. ζητεί τη διατήρηση της πρότασης απλούστευσης που περιορίζει το κοινοτικό ποσοστό 
συγχρηματοδότησης σε ποσοστό των δηλωθεισών δημόσιων δαπανών μόνο· 
επομένως, αποκλείει κάθε απόπειρα μερικής χρηματοδότησης καθαρά ιδιωτικών 
επενδύσεων με κονδύλια της Κοινότητας αλλά τονίζει ότι οι ΜΚΟ και άλλοι μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί πρέπει να συνεχίσουν να είναι σε θέση να λαμβάνουν 
ενίσχυση από τα ταμεία κατά τα δέοντα (άρθρα 51 και 76)·

Or. en
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 215
Παράγραφος 17

17. ζητεί τη διατήρηση της πρότασης απλούστευσης που περιορίζει το κοινοτικό ποσοστό 
συγχρηματοδότησης σε ποσοστό των δηλωθεισών δημόσιων δαπανών μόνο· 
επομένως, αποκλείει κάθε απόπειρα μερικής χρηματοδότησης αποκλειστικά 
ιδιωτικών επενδύσεων με κονδύλια της Κοινότητας (άρθρα 51 και 76)·

Or. de

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 216
Παράγραφος 17

17. ζητεί τη διατήρηση της πρότασης απλούστευσης που περιορίζει το κοινοτικό ποσοστό 
συγχρηματοδότησης σε ποσοστό των δηλωθεισών δημόσιων δαπανών μόνο· 
επομένως, αποκλείει κάθε απόπειρα μερικής χρηματοδότησης αποκλειστικά 
ιδιωτικών επενδύσεων με κονδύλια της Κοινότητας (άρθρα 51 και 76)·

Or. de

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 217
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής που αποβλέπει στο να τιμωρήσει τις 
επιχειρήσεις που μετεγκαθιστούν τις δραστηριότητές τους είναι ένα απολύτως 
απαραίτητο μέτρο αλλά ότι χρειάζεται να ενισχυθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μετεγκαταστάσεις προκαλούν τεράστιες απώλειες θέσεων απασχόλησης και ως εκ 
τούτου δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο για τη συγκεκριμενοποίηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην περιοχή από την οποία αναχωρεί η 
επιχείρηση· εκτιμά, για παράδειγμα, ότι θα ήταν σκόπιμο να αντιμετωπιστεί επίσης 
το φαινόμενο των αντίστροφων μετεγκαταστάσεων, επεκτείνοντας τις κυρώσεις 
αυτές στις επιχειρήσεις οι οποίες απειλούν να μετεγκαταστήσουν τις 
δραστηριότητές τους προκειμένου να πείσουν τους εργαζομένους τους να 
αποδεχθούν επιδείνωση των συνθηκών εργασίας τους ή αύξηση του χρόνου 
εργασίας τους με διατήρηση σταθερών αποδοχών, με στόχο να επιτύχουν 
σημαντικές μισθολογικές εξοικονομήσεις·

Or. fr
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Τροπολογία: Garrelt Duin

Τροπολογία 218
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. ζητεί να συμπεριληφθεί στον κανονισμό μια επιπλέον διάταξη η οποία να 
απαγορεύει την παροχή ενίσχυσης σε έργα που θα έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές 
απώλειες θέσεων απασχόλησης ή το κλείσιμο μιας μονάδας στην υφιστάμενη θέση 
της·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 219
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. ζητεί οι επιχειρήσεις οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση να απαγορεύεται να 
μετεγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν εν μέρη σε άλλη αναπτυξιακή περιοχή 
τουλάχιστον για 15 χρόνια, ανάλογα με την ενίσχυση, με ποινή την επιστροφή της 
ενίσχυσης (άρθρο 55)·

Or. de

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 220
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά τον υπολογισμό των δημόσιων δαπανών για έργα 
που παράγουν εισόδημα (άρθρο 54, παράγραφος 2) να άρει την «αναμενόμενη 
κανονικά» κερδοφορία και να καθιερώσει ένα σύστημα υπολογισμού που να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη τον τύπο της περιφέρειας και το επίπεδο ανάπτυξής της· 
καλεί επιπλέον την Επιτροπή, όσον αφορά τον υπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη την 
αρχή της επιείκειας, η σύνδεση με τη σχετική ευημερία του οικείου κράτους μέλους 
να είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική και χρησιμοποιούμενη εφόσον χρειαστεί·

Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 221
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. ζητεί να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να παρουσιάσουν τα επιχειρησιακά 
τους προγράμματα για όλα τα έργα - μεγάλα και μικρότερα - για εκτίμηση από την 
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Επιτροπή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007, δεδομένου ότι αυτό είναι πολύ 
σημαντικό για την προετοιμασία των έργων και την απόδοση της εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων· επομένως, πρέπει να διατηρηθεί η τρέχουσα 
διάταξη που βρίσκεται σε ισχύ από το 1988 (άρθρο 55)·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 222
Παράγραφος 17 β (νέα)

17β. απορρίπτει την επέκταση της πενταετούς περιόδου για τη διάρκεια των 
επιχειρήσεων, η οποία ισχύει για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006, σε 7 
χρόνια όπως προτείνεται στο σχέδιο κανονισμού, δεδομένου ότι η διάταξη αυτή δεν 
έχει πραγματική προστιθέμενη αξία (άρθρο 56)·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Stihler, Eluned Morgan

Τροπολογία 223
Παράγραφος 18

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 224
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. ζητεί ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στον προγραμματισμό 
(άρθρο 31 έως 37), στην αξιολόγηση (άρθρο 45), στη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τους ελέγχους (άρθρα 57 έως 73) συναρτήσει του μεγέθους 
των προγραμμάτων· θεωρεί επιπλέον ότι στους τομείς αυτούς, η αρχή της 
απλούστευσης πρέπει να εφαρμόζεται για όλα τα προγράμματα·

Or. fr
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Τροπολογία: Bernard Poignant

Τροπολογία 225
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. ζητεί ουσιαστική εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στον προγραμματισμό 
(άρθρο 31 έως 37), στην αξιολόγηση (άρθρο 45), στη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τους ελέγχους (άρθρα 57 έως 73) συναρτήσει του μεγέθους 
των προγραμμάτων· θεωρεί επιπλέον ότι στους τομείς αυτούς, η αρχή της 
απλούστευσης πρέπει να εφαρμόζεται για όλα τα προγράμματα·

Or. fr

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 226
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. επισημαίνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μοιράζονται από κοινού την ευθύνη 
για τα διαρθρωτικά ταμεία· καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν ετήσιες 
δηλώσεις αξιοπιστίας, διαβεβαιώνοντας ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της 
ΕΕ δαπανήθηκαν κανονικά, νόμιμα και με διαφάνεια· ζητεί οι δηλώσεις αυτές να 
υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών κάθε κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία: Elly de Groen-Kouwenhoven

Τροπολογία 227
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. ζητεί να εγκριθούν νέες κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
διαφάνεια των ταμείων που να περιέχουν σαφείς κανόνες και διαδικασίες για την 
πληροφόρηση και τη δημοσιότητα σε επίπεδο Κοινότητας και κρατών μελών 
(άρθρο 68)·

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 228
Παράγραφος 19

19. υποστηρίζει την πρόταση για αναλογικές ρυθμίσεις ελέγχου, αλλά ζητεί οι διατάξεις 
αναλογικότητας, οπουδήποτε δεν εφαρμόζονται συστηματικοί έλεγχοι, να ισχύουν 
για όλα τα προγράμματα στα οποία το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ είναι 
μικρότερο από το 50% της συνολικής αξίας του επιχειρησιακού προγράμματος·
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Or. en

Τροπολογία: István Pálfi, László Surján

Τροπολογία 229
Παράγραφος 19

19. υποστηρίζει την αρχή της απλούστευσης με στόχο τη μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων, αλλά τονίζει ότι κάθε ευρώ που διατίθεται από την ΕΕ σε ενισχύσεις 
πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες ελέγχου (άρθρο 73)·

Or. hu

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 230
Παράγραφος 19

19. ζητεί την αύξηση των προτεινόμενων ορίων όσον αφορά τις αναλογικές ρυθμίσεις 
ελέγχου (συγχρηματοδότηση 33% και κόστος 250 εκατ. ευρώ) κάτω από τα οποία δεν 
διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι από την Επιτροπή· ζητεί, ωστόσο, να ληφθούν 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των διαφόρων Ταμείων (άρθρο 73)·

Or. fi

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 231
Παράγραφος 20

20. ζητεί την αύξηση των προτεινόμενων ποσών προκαταβολής για τα διαρθρωτικά 
ταμεία από 7% σε 10,5% (άρθρο 81)·

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 232
Παράγραφος 20

20. απορρίπτει κάθε αλλαγή προς τα κάτω των προτεινόμενων ποσών προκαταβολής και 
θεωρεί ότι αυτά πρέπει να αυξηθούν για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο 
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Συνοχής (άρθρο 81)·

Or. en

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 233
Παράγραφος 20 α (νέα)

20α. ζητεί να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να υποβάλουν τα μεγάλα έργα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 38, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007· σε τέτοιες περιπτώσεις, 
οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από τα ταμεία όταν η αίτηση 
ενίσχυσης φτάσει στην Επιτροπή· η ημερομηνία αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία 
για την επιλεξιμότητα των δαπανών·

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 234
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. ζητεί την αναστολή των πληρωμών σε περιπτώσεις παρατυπιών και παραβάσεων 
της κοινοτικής νομοθεσίας κατά την εφαρμογή των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 235
Παράγραφος 21

21. ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του κανόνα N+2 σε σχέση με έργα που 
εκτελούνται σε περιφερειακό επίπεδο στα 10 νέα κράτη μέλη της ΕΕ, διότι θεωρεί 
πρέπον να προσφερθεί σε αυτά τα νέα κράτη μέλη μια προσωρινή εξαίρεση από την 
αυστηρή εφαρμογή του εν λόγω κανόνα έτσι ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να 
αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και πείρα ώστε να τον εφαρμόσουν 
πλήρως και χωρίς όρους κατά τις προσεχείς περιόδους προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 236
Παράγραφος 21

21. επιδοκιμάζει τη διατήρηση της αρχής «Ν+2» δεδομένου ότι τα οφέλη της έχουν 
αποδειχθεί μέσω του αντικτύπου της στην επιτάχυνση της δημοσιονομικής 
υλοποίησης κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· χαιρετίζει τη 
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μεγαλύτερη ευελιξία που προτείνεται από την Επιτροπή για την εφαρμογή του 
κανόνα αυτού και συνιστά, για επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίνονται μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2007, η πρώτη ημερομηνία για αυτόματη αποδέσμευση να 
υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την ημερομηνία 
έγκρισης του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία: Richard Falbr

Τροπολογία 237
Παράγραφος 21

21. σε γενικές γραμμές, απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω εξασθένιση του κανόνα 
Ν+2, δεδομένου ότι τα θετικά του στοιχεία έχουν αποδειχθεί μέσω της συμβολής 
του στη βελτίωση της αποτελεσματικής εκτέλεσης των πιστώσεων στην τρέχουσα 
περίοδο προγραμματισμού (άρθρο 93)· ωστόσο για τα μεγάλα έργα ζητεί να δοθεί 
μεγαλύτερη ευελιξία, δεδομένου ότι η πλήρης και άμεση εφαρμογή της ρύθμισης 
αυτής στο ταμείο συνοχής δεν θα είναι εντελώς ακίνδυνη για τις χώρες του ταμείου 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 238
Παράγραφος 21

21. απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω εξασθένηση της ρύθμισης N+2, εκτός από την 
ευελιξία που έχει ήδη προταθεί για μεγάλα έργα και την καθιέρωση ευελιξίας στις 
περιπτώσεις που τα προγράμματα υπόκεινται σε καθυστέρηση της έναρξής τους 
λόγω καθυστερημένης έγκρισης, εφόσον τα οφέλη αυτής της ρύθμισης έχουν 
αποδειχθεί μέσω της αποτελεσματικότητάς της στη βελτίωση της εκτέλεσης των 
πιστώσεων των Ταμείων για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (άρθρο 93)·

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Eugenijus Gentvilas, 
Marian Harkin, Paavo Väyrynen

Τροπολογία 239
Παράγραφος 21

21. απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω εξασθένηση της ρύθμισης N+2, εκτός από την 
ευελιξία που έχει ήδη προταθεί για μεγάλα έργα, εφόσον τα οφέλη αυτής της 
ρύθμισης έχουν αποδειχθεί μέσω της αποτελεσματικότητάς της στη βελτίωση της 
εκτέλεσης των πιστώσεων των Ταμείων για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 
(άρθρο 93)· πιστεύει ωστόσο ότι για επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίνονται 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, η πρώτη αυτόματη αποδέσμευση, όπως αναφέρεται 
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στην παράγραφο 1 του άρθρου 92, πρέπει να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 
έτους δύο χρόνια μετά την ημερομηνία της έγκρισης του προγράμματος (άρθρο 92, 
παράγραφος 3)·

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 240
Παράγραφος 21

21. απορρίπτει την περαιτέρω εξασθένηση της ρύθμισης N+2, εκτός από την ευελιξία 
κατά την εφαρμογή για τα τρία πρώτα χρόνια της περιόδου προγραμματισμού που 
έχει ήδη προταθεί για μεγάλα έργα, εφόσον τα οφέλη αυτής της ρύθμισης έχουν 
αποδειχθεί μέσω της αποτελεσματικότητάς της στη βελτίωση της εκτέλεσης των 
πιστώσεων των Ταμείων για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (άρθρο 93)·

Or. pl

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 241
Παράγραφος 21

21. απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω εξασθένηση της ρύθμισης N+2, εκτός από την 
ευελιξία που έχει ήδη προταθεί για μεγάλα έργα, εφόσον τα οφέλη αυτής της 
ρύθμισης έχουν αποδειχθεί μέσω της αποτελεσματικότητάς της στη βελτίωση της 
εκτέλεσης των πιστώσεων των Ταμείων για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 
(άρθρο 93)· πιστεύει ωστόσο ότι πρέπει να υπάρξει παράταση της χρονικής 
περιόδου σε Ν+3 σχετικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων βάσει του στόχου 
εδαφικής συνεργασίας, λόγω της διεθνικής διάστασης του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 242
Παράγραφος 21

21. απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω εξασθένηση της ρύθμισης N+2, εκτός από την 
ευελιξία που έχει ήδη προταθεί για μεγάλα έργα, εφόσον τα οφέλη αυτής της 
ρύθμισης έχουν αποδειχθεί μέσω της αποτελεσματικότητάς της στη βελτίωση της 
εκτέλεσης των πιστώσεων των Ταμείων για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού· 
εκτιμά ωστόσο ότι στο πλαίσιο ενός προγράμματος που αποβλέπει στην εφαρμογή 
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ενός διαρθρωτικού έργου που αφορά τις υποδομές, κτίρια ή οικόπεδα, η Επιτροπή, 
εφόσον της παραπεμφθεί το ζήτημα από το κράτος μέλος, την περιφέρεια ή την 
πόλη που είναι αρμόδια για το πρόγραμμα, θα μπορούσε, με βάση επακριβή 
κριτήρια, να παραχωρήσει παράταση κατά ένα έτος της προθεσμίας που 
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, όσον αφορά τα δύο πρώτα χρόνια 
προγραμματισμού (άρθρο 93)·

Or. fr

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 243
Παράγραφος 21

21. επαναλαμβάνει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι για τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να 
θεωρούνται στόχος δαπάνης και θεωρεί ότι η ρύθμιση Ν+2 πρέπει να αξιολογείται 
σε αυτό το πλαίσιο, με παραχώρηση μεγαλύτερης ευελιξίας, ιδίως για τα αρχικά 
χρόνια προγραμματισμού, όπως έχει ήδη προταθεί για μεγάλα έργα, εφόσον τα 
οφέλη αυτής της ρύθμισης δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί· απορρίπτει την επέκταση 
της ρύθμισης Ν+2 στο Ταμείο Συνοχής (άρθρο 93)·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 244
Παράγραφος 21

21. απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω εξασθένηση της ρύθμισης N+2 για τα 
διαρθρωτικά ταμεία, εκτός από την ευελιξία που έχει ήδη προταθεί για μεγάλα έργα, 
εφόσον τα οφέλη αυτής της ρύθμισης έχουν αποδειχθεί μέσω της 
αποτελεσματικότητάς της στη βελτίωση της εκτέλεσης των πιστώσεων των Ταμείων 
για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (άρθρο 93)· ζητεί να μην εφαρμοστεί η 
ρύθμιση Ν+2 στο ταμείο συνοχής, δεδομένου ότι θα αποτελούσε πολύ σημαντικό 
περιορισμό ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπάρκειες τόσο στο 
σχεδιασμό όσο και στον προγραμματισμό· επομένως, προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος μεγάλων αποδεσμεύσεων σημαντικών ποσών από τις προβλέψεις, οι 
τρέχοντες κανόνες σχετικά με το ταμείο συνοχής πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν·

Or. en
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Τροπολογία: László Surján, István Pálfi

Τροπολογία 245
Παράγραφος 21

21. απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω εξασθένηση της ρύθμισης N+2 για τα 
διαρθρωτικά ταμεία, εκτός από την ευελιξία που έχει ήδη προταθεί για μεγάλα έργα, 
εφόσον τα οφέλη αυτής της ρύθμισης έχουν αποδειχθεί μέσω της 
αποτελεσματικότητάς της στη βελτίωση της εκτέλεσης των πιστώσεων των Ταμείων 
για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού με στόχο τη διατήρηση της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας και προς το συμφέρον της επίτευξης περιφερειακής 
συνοχής, ζητεί την εφαρμογή, για μεταβατική αλλά περιορισμένη περίοδο, της 
ρύθμισης Ν+3 σε έργα που χρηματοδοτούνται από το ταμείο συνοχής· ταυτόχρονα 
ζητεί να εκπονηθεί λεπτομερής ανάλυση για την εφαρμογή της ρύθμισης Ν+2 από 
πλευράς οικονομικής σκοπιμότητας (άρθρο 93)·

Or. hu

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 246
Παράγραφος 21

21. απορρίπτει οποιαδήποτε περαιτέρω εξασθένηση της ρύθμισης N+2, εκτός από τις 
εξαιρέσεις που έχουν ήδη διατυπωθεί και την ευελιξία που έχει ήδη προταθεί για 
μεγάλα έργα, εφόσον τα οφέλη αυτής της ρύθμισης έχουν αποδειχθεί μέσω της 
αποτελεσματικότητάς της στη βελτίωση της εκτέλεσης των πιστώσεων των Ταμείων 
για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού (άρθρα 93 και 95)·

Or. nl

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 247
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. ζητεί, στην περίπτωση του ΕΚΤ, να είναι επίσης δυνατό η απαιτούμενη εθνική 
συγχρηματοδότηση να στοιχειοθετείται με βάση πάγια πληρωμή έως του 25% της 
συγχρηματοδότησης σε επίπεδο προγράμματος, αντί να απαιτείται τεκμηρίωση σε 
κάθε μεμονωμένη περίπτωση, υπό τον όρο ότι οι υπολογισμοί γίνονται με βάση 
αναγνωρισμένες και καταγραμμένες διαδικασίες όπως η τυχαία δειγματοληψία, 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η περιττή γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να 
βελτιστοποιούνται οι μηχανισμοί προώθησης της απασχόλησης (άρθρο 66)·

Or. de
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 248
Παράγραφος 23

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 249
Παράγραφος 23

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 250
Παράγραφος 23

Διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 251
Παράγραφος 23

23. ζητεί να συμπεριληφθούν στις επιλέξιμες δαπάνες οι μη επιστρεφόμενες δαπάνες 
ΦΠΑ και στέγασης βάσει του στόχου της σύγκλισης, για δράσεις κοινωνικής 
σκοπιμότητας όπως η αποκατάσταση του δομημένου περιβάλλοντος, η ανακαίνιση, 
κατεδάφιση και αντικατάσταση κατοικιών μόνιμης δημόσιας ιδιοκτησίας σε 
υποβαθμισμένες περιοχές·

Or. en
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Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 252
Παράγραφος 23

23. ζητεί να διατηρηθεί η επιλεξιμότητα του μη επιστρεφόμενου ΦΠΑ που 
αντιπροσωπεύει το απαραίτητο τμήμα επένδυσης για τους δικαιούχους που δεν 
καταβάλλουν ΦΠΑ·

Or. en

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 253
Παράγραφος 23

23. απορρίπτει κάθε προσπάθεια συμπερίληψης δαπανών που δεν σχετίζονται με 
επενδύσεις, όπως αποδείξεις ΦΠΑ ή κατασκευή κατοικιών, ως επιλέξιμων για τους 
σκοπούς του υπολογισμού της συγχρηματοδότησης από την Κοινότητα· εκτιμά 
ωστόσο ότι πρέπει να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν την ανακαίνιση 
κατοικιών κοινωνικού χαρακτήρα που αποβλέπουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, 
στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πραγμάτωση του στόχου της 
κοινωνικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία: Tunne Kelam

Τροπολογία 254
Παράγραφος 23

23. απορρίπτει κάθε προσπάθεια συμπερίληψης δαπανών που δεν σχετίζονται με 
επενδύσεις, όπως (διαγραφή) κόστος στέγασης, ως επιλέξιμων για τους σκοπούς του 
υπολογισμού της συγχρηματοδότησης από την Κοινότητα· προτείνει ωστόσο οι 
εισπράξεις ΦΠΑ να καταστούν επιλέξιμες για λόγους ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
ΕΤΠΑ και του ταμείου συνοχής·

Or. et

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 255
Παράγραφος 23

23. απορρίπτει κάθε προσπάθεια συμπερίληψης δαπανών που δεν σχετίζονται με 
επενδύσεις, όπως εισπράξεις επιστρεφόμενου ΦΠΑ και κόστος ανέγερσης 
κατοικιών, με εξαίρεση την κατασκευή κατοικιών κοινωνικού χαρακτήρα και το 
κόστος εγκατάστασης κοινωφελών υπηρεσιών σε γη που προορίζεται για ανέγερση 
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κατοικιών, ως επιλέξιμων για τους σκοπούς του υπολογισμού της 
συγχρηματοδότησης από την Κοινότητα·

Or. pl

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 256
Παράγραφος 23

23. απορρίπτει κάθε προσπάθεια συμπερίληψης δαπανών που δεν σχετίζονται με 
επενδύσεις, όπως επιστρεφόμενος (διαγραφή) ΦΠΑ ή κόστος στέγασης, ως 
επιλέξιμων για τους σκοπούς του υπολογισμού της συγχρηματοδότησης από την 
Κοινότητα·

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 257
Παράγραφος 23

23. απορρίπτει κάθε προσπάθεια συμπερίληψης δαπανών που δεν σχετίζονται με 
επενδύσεις, όπως αποδείξεις ΦΠΑ για οργανισμούς που υποχρεούνται να 
υποβάλλουν επιστροφές ΦΠΑ ή κόστος στέγασης, ως επιλέξιμων για τους σκοπούς 
του υπολογισμού της συγχρηματοδότησης από την Κοινότητα·

Or. nl

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 258
Παράγραφος 23

23. απορρίπτει κάθε προσπάθεια συμπερίληψης δαπανών που δεν σχετίζονται με 
επενδύσεις, όπως αποδείξεις ΦΠΑ ή κόστος ανέγερσης κατοικιών, ως επιλέξιμων για 
τους σκοπούς του υπολογισμού της συγχρηματοδότησης από την Κοινότητα·

Or. en
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Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 259
Παράγραφος 23 α (νέα) 

23a. ζητεί να υπάρξει ομοιομορφία μεταξύ του σχεδίου κανονισμού που ορίζει γενικές 
διατάξεις και του σχεδίου κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όσον 
αφορά τη διάταξη ότι μόνο ο επιστρεφόμενος ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος για 
χρηματοδότηση·

Or. de

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 260
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. ζητεί να θεσπισθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται να υπάρχουν 
διαφορές χρηματοδότησης άνω του 20% κατά μήκος των συνόρων των περιοχών 
ΝUΤS-3· τούτο δεν πρέπει να οδηγήσει στο να έρθουν σε μειονεκτική θέση οι 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και πρέπει να ευνοήσει την αρμονική ανάπτυξη 
κατά μήκος των συνόρων·

Or. de

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 261
Παράγραφος 23 α (νέα) 

23a. ζητεί μια διαφανή και απλή προσέγγιση για τον ορισμό των επιλέξιμων δαπανών 
προς συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το κόστος ΦΠΑ πρέπει να είναι 
επιλέξιμο μόνο όταν το επωμίζεται οριστικά ο τελικός αποδέκτης·

Or. en

Τροπολογία: Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Τροπολογία 262
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. ζητεί οι εισπράξεις ΦΠΑ να θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες προκειμένου να 
υπολογιστεί η κοινοτική συγχρηματοδότηση·
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Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 263
Παράγραφος 24 

Διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 264
Παράγραφος 24

24. αναγνωρίζει ότι τα εθνικά συστήματα περιφερειακής ενίσχυσης αποτελούν 
κεφαλαιώδες συμπλήρωμα των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων και ότι η 
ένταση της ενίσχυσης πρέπει να ορισθεί σε επίπεδα που να αντανακλούν τις 
οικονομικές συνθήκες και, από την άποψη αυτή, ζητεί οι περιφέρειες που 
υπόκεινται στη στατιστική επίδραση να υπαχθούν πλήρως στο καθεστώς του 
άρθρου 87 παράγραφος 3, στοιχείο α)· εκτός αυτού, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
διακριτική ευχέρεια κατά τη χορήγηση περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων σε 
περιοχές που υστερούν εκτός των περιφερειών σύγκλισης, συμπεριλαμβανομένων,
αλλά όχι αποκλειστικά, των περιοχών που βαρύνονται με φυσικά ή γεωγραφικά 
μειονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Marian Harkin

Τροπολογία 265
Παράγραφος 24

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπόκεινται στη στατιστική επίδραση· ζητεί όλες οι περιφέρειες του 
στόχου «Σύγκλιση» να ενταχθούν στο άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο α) της Συνθήκης 
ΕΕ όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού· ζητεί τη διατήρηση της εδαφικής 
διαφοροποίησης, κυρίως όσον αφορά τα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα, κατά 
την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων σε περιφέρειες εκτός του στόχου 
«Σύγκλιση»· ζητεί επίσης τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν 
περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις σε άλλες περιοχές που υστερούν, έξω από τις 
περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση»·
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Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 266
Παράγραφος 24

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπόκεινται στη στατιστική επίδραση· ζητεί όλες οι περιφέρειες του 
στόχου «Σύγκλιση» να ενταχθούν στο άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο α) της Συνθήκης 
ΕΕ όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού· ζητεί τη διατήρηση της εδαφικής 
διαφοροποίησης, κυρίως όσον αφορά τα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα, κατά 
την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων σε περιφέρειες εκτός του στόχου 
«Σύγκλιση» εάν αυτές θεωρούνται φτωχές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela Kallenbach, Jillian Evans

Τροπολογία 267
Παράγραφος 24

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπόκεινται στη στατιστική επίδραση· ζητεί όλες οι περιφέρειες του 
στόχου «Σύγκλιση» να τύχουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τις διατάξεις περί 
ενισχύσεων και να ενταχθούν στο άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΕ 
όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού· ζητεί τη διατήρηση της εδαφικής 
διαφοροποίησης, κυρίως όσον αφορά τα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα, κατά 
την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων σε περιφέρειες εκτός του στόχου 
«Σύγκλιση»·

Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 268
Παράγραφος 24

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπόκεινται στη στατιστική επίδραση· ζητεί σταδιακή μετατόπιση 
των ανωτάτων ορίων για τις περιφέρειες της φυσικής επίδρασης εντός του στόχου 
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«Σύγκλιση»· ζητεί τη διατήρηση της εδαφικής διαφοροποίησης, κυρίως όσον αφορά 
τα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα, κατά την εφαρμογή των κρατικών 
ενισχύσεων σε περιφέρειες εκτός του στόχου «Σύγκλιση»· για να αποφευχθούν 
ανεπιθύμητες μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων, η διαφορά των ανωτάτων ορίων 
χρηματοδότησης μεταξύ γειτονικών περιφερειών πρέπει να είναι το πολύ 20%·

Or. xm

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 269
Παράγραφος 24

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπόκεινται στη στατιστική επίδραση· ζητεί τη διατήρηση της 
εδαφικής διαφοροποίησης, κυρίως όσον αφορά τα φυσικά ή γεωγραφικά 
μειονεκτήματα, κατά την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων σε περιφέρειες εκτός 
του στόχου «Σύγκλιση»· για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες μετεγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων, η διαφορά των ανωτάτων ορίων χρηματοδότησης μεταξύ γειτονικών 
περιφερειών πρέπει να είναι το πολύ 20%·

Or. de

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 270
Παράγραφος 24

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπόκεινται στη στατιστική επίδραση· ζητεί τη διατήρηση της 
εδαφικής διαφοροποίησης, κυρίως όσον αφορά τα φυσικά ή γεωγραφικά 
μειονεκτήματα, κατά την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων σε περιφέρειες εκτός 
του στόχου «Σύγκλιση»· όσον αφορά στη χρήση των κεφαλαίων της κατηγορίας 1β) 
«Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση» προτείνει να εισαχθεί ένας νέος 
στόχος «Ανθρώπινο κεφάλαιο» εντός του πεδίου του στόχου 1 των διαρθρωτικών 
ταμείων όπου να καλύπτονται οι περιφέρειες στις οποίες οι κάτοικοι που έχουν 
συμπληρώσει ανώτερη εκπαίδευση, εκφρασμένοι ως ποσοστό του πληθυσμού, 
ισοδυναμούν με λιγότερο από 75% του κοινού μέσου όρου· πιστεύει ότι αυτός ο νέος 
δείκτης πρέπει να ισχύει παράλληλα με τον παρόντα δείκτη που αφορά τις 
περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι μικρότερο από το 75% του 
κοινοτικού μέσου όρου και πρέπει να αποτελέσει ένα επιπλέον μέσο που θα 
χρησιμοποιηθεί για να πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά βήματα προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της Λισαβόνας για το 2010·
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Or. pt

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 271
Παράγραφος 24

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπόκεινται στη στατιστική επίδραση· ζητεί σταδιακή μετατόπιση 
των ανωτάτων ορίων των ενισχύσεων για τις περιφέρειες που υπόκεινται στη 
φυσική επίδραση· ζητεί τη διατήρηση της εδαφικής διαφοροποίησης, κυρίως όσον 
αφορά τα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα, κατά την εφαρμογή των κρατικών 
ενισχύσεων σε περιφέρειες εκτός του στόχου «Σύγκλιση»·

Or. es

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 272
Παράγραφος 24

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπόκεινται στη στατιστική επίδραση· ζητεί τη διατήρηση της 
εδαφικής διαφοροποίησης, κυρίως όσον αφορά τα ιδιαίτερα προβλήματα των 
αστικών περιοχών καθώς και τα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα, κατά την 
εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων σε περιφέρειες εκτός του στόχου «Σύγκλιση»·

Or. fr

Τροπολογία: Jim Higgins, Tunne Kelam, Marian Harkin, Alfonso Andria, Catherine Stihler, 
Gábor Harangozó

Τροπολογία 273
Παράγραφος 24

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπόκεινται στη στατιστική επίδραση· ζητεί σταδιακή μετατόπιση 
των ανωτάτων ορίων για τις περιφέρειες της φυσικής επίδρασης εντός του στόχου 
«Σύγκλιση»· ζητεί τη διατήρηση της εδαφικής διαφοροποίησης, κυρίως όσον αφορά 
τα φυσικά ή γεωγραφικά μειονεκτήματα, κατά την εφαρμογή των κρατικών
ενισχύσεων σε περιφέρειες εκτός του στόχου «Σύγκλιση»·

Or. en
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Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 274
Παράγραφος 24

24. απορρίπτει κάθε μείωση των ανώτατων ορίων που εφαρμόζονται στις κρατικές 
ενισχύσεις για τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένων των 
περιφερειών που υπόκεινται στη στατιστική επίδραση και εκείνων που είναι 
επιλέξιμες για κρατικές ενισχύσεις λόγω της πολύ χαμηλής πυκνότητας του 
πληθυσμού τους και των μόνιμων φυσικών μειονεκτημάτων τους · ζητεί τη 
διατήρηση της εδαφικής διαφοροποίησης, κυρίως όσον αφορά τα φυσικά ή 
γεωγραφικά μειονεκτήματα, κατά την εφαρμογή των κρατικών ενισχύσεων σε 
περιφέρειες εκτός του στόχου «Σύγκλιση»·

Or. fi

Τροπολογία: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Τροπολογία 275
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. ζητεί να θεσπισθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία αποκλείεται η 
συγχρηματοδότηση δράσεων που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες 
θέσεων απασχόλησης ή το κλείσιμο μονάδων στην υφιστάμενη θέση τους· δύνανται 
να χρηματοδοτούνται μόνο δράσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
«νέων θέσεων απασχόλησης»·

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 276
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι δημόσιες ενισχύσεις δεν παρέχουν 
κίνητρα για μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων εντός της ΕΕ, εν λόγω δημόσιες 
ενισχύσεις πρέπει να συναρτώνται με μακροπρόθεσμες συμβάσεις με τις 
επιχειρήσεις σχετικά με τη θέση, τη διάρκεια και την απασχόληση·

Or. en
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Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 277
Παράγραφος 24 α (νέα)

24α. ζητεί, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση για περιφέρειες που βγαίνουν από 
το στόχο 1 λόγω της φυσικής επίδρασης, οι περιφέρειες αυτές να καλυφθούν από το 
νέο στόχο σύγκλισης όσον αφορά την επιλεξιμότητα μέτρων προς χρηματοδότηση 
από τα διαρθρωτικά ταμεία, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε επιπλέον 
οικονομικό κόστος·

Or. es
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Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 278
Παράγραφος 24 α (νέα)

24a. απορρίπτει την πρόταση να τιμωρείται η μεταφορά επιχειρήσεων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· αντιθέτως ζητεί να θεσπισθούν ειδικές διαδικασίες σε 
περίπτωση αποδεκτών που μεταφέρουν την παραγωγική τους δραστηριότητα εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en
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