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Alfonso Andria
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής
((COM(2004)0494 – 2004/0166(ΑVC))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1,στοιχείο α) 

(α) εκτιμά ότι η οικονομική, (διαγραφή) κοινωνική και εδαφική συνοχή πρέπει να 
παραμείνει ουσιώδες και θεμελιώδες στοιχείο εν όψει του προσδιορισμού της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· εκτιμά, συνεπώς, ότι το Ταμείο Συνοχής πρέπει να 
συνεχίσει να υπηρετεί τον στόχο της ΄Ενωσης για την προαγωγή της συνοχής και της 
αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών·

Or. el

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1, στοιχείο α) α (νέο)

(αα) υποστηρίζει την πρόταση να συμπεριληφθεί το Ταμείο Συνοχής στο νέο στόχο της 
σύγκλισης, ενέργεια που προϋποθέτει μία σύνδεση μεταξύ των  προγραμμάτων του 
στόχου 1 και των δράσεων του Ταμείου Συνοχής και εκτιμά ότι πρέπει να αναζητηθεί 
μία πολιτική λύση για τις περιοχές της Ένωσης που θα αποκλεισθούν μελλοντικά 
συνεπεία της διεύρυνσης·

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

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1, στοιχείο α) α (νέο)

(αα) ζητεί όπως στη νέα περίοδο, κάθε φορά που θα γίνεται λόγος για οικονομική και 
κοινωνική συνοχή, προστίθεται η αναφορά στην αρχή της εδαφικής συνοχής και 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη αυτής της νέας έννοιας· 

Or. es

Τροπολογία: Gisela Kallenbach,Elisabeth Schroedter

Τροπολογία  4
Παράγραφος 1, στοιχείο γ)

(γ) υποστηρίζει την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής από 
18 δις (για την περίοδο 2000-2006) σε 62,99 δις ευρώ και ζητεί ίση κατανομή μεταξύ 
των επιλέξιμων τομέων του περιβάλλοντος και των μεταφορών, με κάποια 
ελαστικότητα στην παρέμβαση του Ταμείου·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1, στοιχείο γ)

(γ) υποστηρίζει την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής από 
18 δις (για την περίοδο 2000-2006) σε 62,99 δις ευρώ και την (διαγραφή) κατανομή 
μεταξύ των επιλέξιμων τομέων του περιβάλλοντος και των μεταφορών, με κάποια 
ελαστικότητα στην παρέμβαση του Ταμείου·

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1, στοιχείο γ)

(γ) υποστηρίζει την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Συνοχής από 
18 δις (για την περίοδο 2000-2006) σε 62,99 δις ευρώ και την ισόρροπη κατανομή 
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μεταξύ των επιλέξιμων τομέων του περιβάλλοντος και των μεταφορών, με κάποια 
ελαστικότητα στην παρέμβαση του Ταμείου· θεωρεί όμως την αύξηση αυτή 
ανεπαρκή για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες συνοχής που απορρέουν από τη 
διεύρυνση της Ε.Ε.·

Or. en

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γa) σημειώνει ότι ο αριθμός των επιλέξιμων χωρών μπορεί, έως το 2009, να έχει αυξηθεί από 
3 που είναι σήμερα σε 13, καθώς στα 60 εκατομμύρια σημερινών δικαιούχων θα 
προστεθούν περίπου άλλα 108 εκατομμύρια πολίτες 

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 8
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γα) υποστηρίζει ότι, εκτός από τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, πρέπει να είναι 
επίσης επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής τα προγράμματα που έχουν ως 
αντικείμενο την βελτίωση των περιφερειακών δικτύων καθώς και την 
εξασφάλιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητάς τους· 

Or. it

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 9
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο) 

(γα) ζητεί να συμπεριληφθούν στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 οι λιμένες και οι 
αερολιμένες των εξόχως απόκεντρων περιοχών· 

Or. pt
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 10
Στοιχείο 1, Παράγραφος στοιχείο γ) α (νέο)

(γa) επισημαίνει τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το Ταμείο Συνοχής για 
υλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας πλαισίου σχετικά με το ύδωρ, και για την χρηστή διαχείριση του δικτύου  
Natura 2000 και ζητεί να ενθαρρυνθούν τα μικρότερα προγράμματα υποστήριξης 
τέτοιων μέτρων τα οποία είναι προσαρμοσμένα σε τοπικό επίπεδο· 

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 11
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γa) ζητεί από την Επιτροπή να επιτρέψει τη χρήση του Ταμείου Συνοχής για την 
αναζωογόνηση των μεγάλων οικισμών με οικοδομικά τετράγωνα που  
καταστευάσθηκαν στο δεύτερο ήμισυ του περασμένου αιώνα επειδή συνιστούν 
μείζονα απειλή για τις πόλεις λόγω της συσσώρευσης των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων που ενέχουν· 

Or. en

Τροπολογία:  Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 

Τροπολογία 12
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γα) ζητεί να συμπεριληφθεί ρητώς η ακτοπλοΐα, οι θαλάσσιες συνδέσεις με μικρότερα 
νησιά και οι εγκάρσιες αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ αερολιμένων πρώτης και 
δεύτερης κατηγορίας ανάμεσα στους επιμέρους τομείς των μεταφορών που 
ανήκουν στο πεδίο παρέμβασης του Ταμείου Συνοχής (άρθρο 2 παράγραφος 3)·

Or. el

Τροπολογία Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 13
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γa) ζητεί να συμπεριληφθεί στο άρθρο 2 του Κανονισμού για την ίδρυση του Ταμείου 
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Συνοχής ρητή αναφορά και αναγνώριση του ρόλου τον οποίο έχει να διαδραματίσει 
το ταμείο στην άρση των φραγμών και την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης 
των μειονεκτουσών ομάδων και, ιδιαίτερα, στην άρση των φραγμών που υπάρχουν 
για τα άτομα με αναπηρίες· 

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt, Catherine Stihler

Τροπολογία 14
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γa) καλεί να συμπεριληφθεί στο άρθρο 2 του Κανονισμού για την ίδρυση του Ταμείου 
Συνοχής ρητή αναφορά και αναγνώριση του ρόλου τον οποίο έχει να διαδραματίσει 
το ταμείο στην άρση των φραγμών και την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης 
των μειονεκτουσών ομάδων και, ιδιαίτερα, στην άρση των φραγμών που υπάρχουν 
για τα άτομα με αναπηρίες· 

Or. en

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

Τροπολογία 15
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γα) ζητεί από την Επιτροπή όπως, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνονται 
διακρίσεις λόγω αναπηρίας, η δυνατότητα πρόσβασης θα αποτελεί προϋπόθεση 
για οποιοδήποτε σχέδιο χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής· 

Or. es

Τροπολογία: István Pálfi, László Surján,

Τροπολογία 16
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γa) τονίζει ότι απαιτούνται συνειδητές προσπάθειες για να προληφθεί η πρόκληση 
εντάσεων μεταξύ των περιοχών που δύνανται να συμμετέχουν στο Ταμείο Συνοχής 
και μετά τη διεύρυνση της ΕΕ και εκείνων που μπορεί να έπαψαν απότομα να είναι 
δικαιούχοι λόγω του στατιστικού αποτελέσματος·

Or. hu
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Τροπολογία: István Pálfi, László Surján,

Τροπολογία 17
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γα) Θεωρεί ότι η τελική δημοσιονομική συμφωνία πρέπει να εξασφαλίζει ότι η Ε.Ε. θα 
έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις πολιτικές προκλήσεις της εποχής μας, η 
σημαντικότερη από τις οποίες είναι η πολιτική της συνοχής· λαμβάνοντας τούτο 
υπόψη, το σωστό επίπεδο είναι το 0,41 του ΑΕΠ της ΕΕ·

Or. hu

Τροπολογία:  Pedro Guerreiro

Τροπολογία 18
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γa) εκτιμά ότι βάσει των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Άνοιξης, 
στις 22 και 23 Μαρτίου, σχετικά με την αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητας 
και ανάπτυξης, στα οποία αναφέρεται ότι "σκοπός της διαδικασίας του 
υπερβολικού ελλείμματος είναι μάλλον να βοηθάει παρά να τιμωρεί", οι 
προϋποθέσεις πρόσβασης στις ενισχύσεις από το ταμείο (άρθρο 4 της πρότασης 
κανονισμού για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής) πρέπει να αρθούν για να βοηθηθούν 
οι χώρες της Συνοχής να ανταποκριθούν στην ανάγκη για βαριές επενδύσεις 
ιδιαίτερα στις υποδομές και, κατά συνέπεια, να εξασφαλισθεί η πραγματική 
συνοχή· 

Or. en

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 19
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) α (νέο)

(γα) εκτιμά ότι η αναστολή ολόκληρης ή τμήματος της οικονομικής ενίσχυσης από το 
Ταμείο στην περίπτωση της απόφασης του άρθρου 104 παράγραφος 8 της 
συνθήκης ΕΚ πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ειδικής απόφασης του Συμβουλίου 
και να μη συμβαίνει αυτόματα, όπως προβλέπει το σχέδιο κανονισμού·

Or. el
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Τροπολογία:  Alfonso Andria

Τροπολογία 20
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) β (νέο)

(γβ) ζητεί να εξασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ των προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και εκείνων που χρηματοδοτούνται 
στο πλαίσιο άλλων κοινοτικών προγραμμάτων, ιδιαιτέρως δε του Natura 2000· 

Or. it

Τροπολογία: Zita Gurmai

Τροπολογία 21
Παράγραφος 1, στοιχείο γ) β (νέο)

(γβ) εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση του πεδίου της στήριξης στην 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι 
υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες εφαρμογής στις συμμετέχουσες χώρες και ανάλογα 
οφέλη, εκ των οποίων η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι ευρωπαϊκού κοινού 
ενδιαφέροντος· 

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 22
Παράγραφος 1, στοιχείο δ)

διαγραφή

Or. pl

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 23
Παράγραφος 1, στοιχείο δ)

(δ) εκτιμά ότι οι κανόνες που αφορούν τα μεγάλα έργα, που διέπονται από τα άρθρα 38-
40 της πρότασης γενικού κανονισμού, πρέπει να ενσωματωθούν ρητώς στον 
κανονισμό για το Ταμείο Συνοχής για λόγους αύξησης της διαφάνειας·
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Or. it

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 24
Παράγραφος 1, στοιχείο στ)

διαγραφή

Or. el

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 25
Παράγραφος 1, στοιχείο στ)

(στ) εκτιμά ότι ο συντονισμός του Ταμείου Συνοχής με το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της 
προτεραιότητας της σύγκλισης είναι καταρχήν θετικό και ότι το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να έχει δική του προτεραιότητα, χωριστά από το ΕΤΠΑ, στον εθνικό 
προγραμματισμό· 

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 26
Παράγραφος 1, στοιχείο ζ)

διαγραφή

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 27
Παράγραφος 1, στοιχείο ζ)

(ζ) υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης ρήτρας ελαστικότητας, συνοδευόμενης από 
ένα αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, για να εξαιρούνται από την επιλεξιμότητα οι 
δαπάνες αγοράς γηπέδων για ποσό που υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιλέξιμης 
δαπάνης για τις πράξεις που προβλέπονται από το άρθρο 2, παράγραφος 3 του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του έργου 
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στις περιπτώσεις όπου ο συντελεστής αυτός είναι ανεπαρκής και μπορεί να θέσει 
προβλήματα στην εφαρμογή·

Or. it

Τροπολογία:  Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 28
Παράγραφος 1, στοιχείο ζ)

(ζ) υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης ρήτρας ελαστικότητας για να εξαιρούνται από 
την επιλεξιμότητα το ανακτήσιμο Φ.Π.Α., η στέγαση, με εξαίρεση την κοινωνική 
στέγαση και τις δαπάνες διαμόρφωσης εκτάσεων που ανήκουν στους δήμους στις 
οποίες οικοδομούνται κατοικίες καθώς και οι δαπάνες αγοράς γηπέδων για ποσό 
που υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τις πράξεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 2, παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, προκειμένου 
να καθίσταται δυνατή η υλοποίηση του έργου στις περιπτώσεις όπου ο συντελεστής 
αυτός είναι ανεπαρκής και μπορεί να θέσει προβλήματα στην εφαρμογή·

Or. pl

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 29
Παράγραφος 1, στοιχείο ζ)

(ζ) υπογραμμίζει την ανάγκη καθιέρωσης ρήτρας ελαστικότητας για να εξαιρούνται από 
την επιλεξιμότητα οι δαπάνες αγοράς γηπέδων για ποσό που υπερβαίνει το 10% της 
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για τις πράξεις που προβλέπονται από το άρθρο 2, 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η 
υλοποίηση του έργου στις περιπτώσεις όπου ο συντελεστής αυτός είναι ανεπαρκής 
και μπορεί να θέσει προβλήματα στην εφαρμογή· εκτιμά ωστόσο ότι πρέπει να είναι 
επιλέξιμες οι δαπάνες για την ανακαίνιση των κοινωνικών κατοικιών με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την ανταπόκριση 
στον στόχο της κοινωνικής συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 30
Παράγραφος 1, στοιχείο ζ) α (νέο)

(ζα) ζητεί να διατηρηθούν τα ισχύοντα κριτήρια επιλεξιμότητας για τον ΦΠΑ·
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Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 31
Παράγραφος 1, στοιχείο ζ) α (νέο)

(ζa) ζητεί την διακοπή της χρηματοδότησης για τα προγράμματα που διεξάγονται κατά 
παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 32
Παράγραφος 1, στοιχείο ζ) β(νέο)

(ζβ) ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει αν η στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση 
εφαρμόζεται κατά τρόπο συστηματικό σε όλα τα αναπτυξιακά σχέδια στον τομέα 
των μεταφορών και να αρνείται την έγκριση των σχεδίων στις περιπτώσεις όπου 
συμβαίνει το αντίθετο· 

Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 33
Παράγραφος 1, στοιχείο η)

(η) ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατάσταση ενδεικτικών προτεραιοτήτων στη 
φάση του προγραμματισμού, ώστε να μπορεί να αξιολογεί τα προγράμματα, ιδίως 
από ποιοτικής πλευράς, καθώς και για την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων·

Or. it
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 34
Παράγραφος 1, στοιχείο η)

(η) ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει κατάσταση ενδεικτικών προτεραιοτήτων στη 
φάση του προγραμματισμού για την ποιότητα και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των έργων, (διαγραφή) την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων καθώς και τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα των περιοχών που 
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 35
Παράγραφος 1, στοιχείο θ)

(θ) ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει την αρχή ενός μηχανισμού "συστήματος 
πριμοδότησης",προκειμένου (διαγραφή) τα κράτη μέλη με κατά κεφαλή ακαθάριστο 
εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) κάτω του 90% του μέσου κοινοτικού εισοδήματος να 
ενθαρρύνονται να καλλιεργούν την ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης 
προγραμμάτων υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 36
Παράγραφος 1, στοιχείο θ)

(θ) ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει την αρχή ενός μηχανισμού "συστήματος 
πριμοδότησης", προκειμένου να επιβραβεύεται η πρόοδος που επιτελούν τα κράτη 
μέλη με την καλύτερη αποδοτικότητα, ιδιαίτερα δε την καλύτερη αξιολόγηση των 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την καλύτερη ανάλυση κόστους - ωφέλειας, 
της καινοτομίας και της συμβολής στη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 37
Παράγραφος 1, στοιχείο θ)

(θ) ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει την αρχή ενός μηχανισμού "συστήματος 
πριμοδότησης", προκειμένου να επιβραβεύεται η πρόοδος που επιτελούν τα κράτη 
μέλη με την καλύτερη αποδοτικότητα, υπό την αίρεση ότι η πριμοδότηση δεν θα 
υπερβαίνει το ανώτατο όριο της στήριξη·

Or. pl

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 38
Παράγραφος 1, στοιχείο ι)

(ι) κρίνει ότι θα ήταν χρήσιμο να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου 
Συνοχής: ειδικές συνοδευτικές δράσεις και εφαρμογή του συστήματος των "βέλτιστων 
πρακτικών"· 

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 39
Παράγραφος 1,  στοιχείο ια)

(ια) απορρίπτει την εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης 
(επονομαζόμενου κανόνα Ν+2) στο Ταμείο Συνοχής και υπενθυμίζει τις 
ιδιαιτερότητες και τους στόχους του ταμείου αυτού· ζητεί, ωστόσο, αν ο κανόνας 
αυτός εφαρμοστεί, κάποια ευκαμψία στην εφαρμογή του, ιδίως κατά την πρώτη 
τριετία της νέας περιόδου προγραμματισμού· 

Or. en

Τροπολογία: István Pálfi, László Surján

Τροπολογία 40
Παράγραφος 1, στοιχείο ια)

(ια) απορρίπτει, σε ό,τι αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία, οποιαδήποτε περαιτέρω 
αποδυνάμωση του κανόνα n+2 που προτείνεται για τα μεγάλα σχέδια, δεδομένου 
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ότι τα οφέλη από τον κανόνα αυτόν έχουν αποδειχθεί από την αποτελεσματικότητα 
στη βελτίωση της επιτυχούς εφαρμογής των ταμείων κατά την τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού· ζητεί να εφαρμοσθεί, διατηρώντας όμως τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και επιδιώκοντας την επίτευξη της περιφερειακής συνοχής, ο κανόνας 
n+3  για μία μεταβατική αλλά ορισμένη περίοδο στα σχέδια που υποστηρίζονται 
από το Ταμείο Συνοχής· ταυτόχρονα ζητεί επίμονα την διεξαγωγή λεπτομερούς 
ανάλυσης σχετικά με την εφαρμογή του κανόνα n+2 του από τη σκοπιά της 
οικονομικής σκοπιμότητάς τους· 

Or. hu

Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Τροπολογία 41
Παράγραφος 1, στοιχείο ια)

(ια) υποστηρίζει την εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης 
(επονομαζόμενου κανόνα Ν+2) στο Ταμείο Συνοχής· (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Adam Jerzy Bielan, Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 42
Παράγραφος 1, στοιχείο ια)

(ια) υποστηρίζει τη στοχοθετημένη εφαρμογή του κανόνα της αυτόματης αποδέσμευσης 
(επονομαζόμενου κανόνα Ν+2) στο Ταμείο Συνοχής· ζητεί, ωστόσο, κάποια ευκαμψία 
στην εφαρμογή του κατά την πρώτη τριετία της νέας περιόδου προγραμματισμού·

Or. pl

Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper

Τροπολογία 43
Παράγραφος 1, στοιχείο ιβ)

διαγραφή

Or. de



PE 355.802v01-00 14/17 AM\562154EL.doc

EL

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska,

Τροπολογία 44
Παράγραφος 1, στοιχείο ιβ)

διαγραφή

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 45
Παράγραφος 1, στοιχείο ιβ)

διαγραφή

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 46
Παράγραφος 1, στοιχείο ιβ)

(ιβ) εκτιμά ότι ο κανονισμός για το Ταμείο Συνοχής πρέπει να προσδιορίζει τις 
προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες εφαρμογής ενός μεταβατικού μηχανισμού 
σταδιακής κατάργησης των ενισχύσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη 
δικαιούχους, των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) 
υπερβαίνει το 90% του μέσου κοινοτικού όρου, προκειμένου να αποσοβηθούν 
σοβαροί οικονομικοί κλονισμοί που θα απέρρεαν από τη μείωση της ενίσχυσης, όπερ 
προϋποθέτει ανάλογη αύξηση των οικονομικών πόρων (κατά 3 δις ευρώ περίπου 
για την περίοδο 2007-2013)·

Or. en

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

Τροπολογία 47
Παράγραφος 1, στοιχείο ιβ)

ιβ) εκτιμά ότι ο κανονισμός για το Ταμείο Συνοχής πρέπει να προσδιορίζει τις 
προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες εφαρμογής ενός μεταβατικού μηχανισμού 
σταδιακής κατάργησης των ενισχύσεων που χορηγούνται στα κράτη μέλη 
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δικαιούχους, των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) 
υπερβαίνει το 90% του μέσου κοινοτικού όρου, προκειμένου να αποσοβηθούν 
σοβαροί οικονομικοί κλονισμοί που θα απέρρεαν από τη μείωση της ενίσχυσης· όπως 
ήδη έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της κατάρτισης 
προηγούμενων δημοσιονομικών προοπτικών, θα ήταν χρήσιμο να θεσπισθεί αυτός 
ο μεταβατικός μηχανισμός, παρόμοιος με αυτόν που ήδη ισχύει για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές οικονομικές αναστατώσεις και να 
εδραιωθεί η επιτευχθείσα σύγκλιση·

Or. es

Τροπολογία: Josu Ortuondo Larrea

Τροπολογία 48
Παράγραφος 1, στοιχείο ιβ)  (νέο)

ιβ) ταυτόχρονα θεωρεί ότι ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να περιέχει διάταξη που 
να εμποδίζει το Συμβούλιο να επιτρέπει στα κράτη μέλη, τα οποία έχουν 
συμμετάσχει στο Ταμείο Συνοχής και των οποίων το ΑΕΠ έχει υπερβεί το 90% 
του μέσου κοινοτικού όρου, και αυτό όχι επειδή έχουν αυξήσει αριθμητικά τον 
εθνικό πλούτο αλλά απλώς και μόνον λόγω του στατιστικού αποτελέσματος της 
διεύρυνσης της Ένωσης με νέα κράτη μέλη, να συνεχίσουν να δικαιούνται 
ενισχύσεων από το Ταμείο Συνοχής, το ύψος των οποίων θα μειώνεται 
κατ'έτος, κατά την περίοδο προγραμματισμού που ακολουθεί αυτήν κατά την 
οποία υπερέβησαν τον προαναφερθέντα 90% του μέσου κοινοτικού 
εισοδήματος·

Or. es

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 49
Παράγραφος 1, στοιχείο ια) (νέο)

(ια) ζητεί την έγκριση των κατάλληλων μεταβατικών κανόνων για την εξασφάλιση 
σταδιακής και αποτελεσματικής μετάβασης στις νέες αρχές· 

Or. pl
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Τροπολογία:  Simon Busuttil

Τροπολογία 50
Παράγραφος 1, στοιχείο ιβ) (νέο)

(ιβ) ζητεί από την Επιτροπή, κατά τον ορισμό των κριτηρίων για την κλείδα κατανομής 
του ταμείου, να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιωτικών κρατών 
μελών που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο Συνοχής, λόγω του ότι τα κράτη αυτά 
πάσχουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά και δημογραφικά μειονεκτήματα, 
ιδιαίτερα δε μεγάλη δημογραφική πυκνότητα που απορρέει από την ανισότητα του 
επιπέδου ανάπτυξης και τις δυσχέρειες να ενταχθούν πλήρως στην εσωτερική 
αγορά·

Or. en
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