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Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 26
Άρθρο 1, εδάφιο 1

Ο παρών κανονισμός καθορίζει την 
αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων που 
χορηγεί όσον αφορά τους στόχους 
«Σύγκλιση», «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», και 
«Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» όπως
ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. (…) περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 
και τους τύπους των δαπανών που είναι 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει την 
αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
πεδίο εφαρμογής των ενισχύσεων που 
χορηγεί όσον αφορά τους στόχους 
«Σύγκλιση», «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και 
κοινωνική ένταξη», και «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία» όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και τους 
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επιλέξιμοι για ενίσχυση. τύπους των δαπανών που είναι επιλέξιμοι 
για ενίσχυση.

(Η τροποποίηση αυτή ισχύει για όλο το υπό 
εξέταση νομοθετικό κείμενο και εάν εγκριθεί 
θα απαιτηθούν τεχνικές προσαρμογές σε όλο 
το κείμενο)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή στηρίζει τη μεταρρύθμισή της στη δύναμη του δεσμού που πρέπει να υπάρχει 
ανάμεσα στη μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων και στη Στρατηγική της Λισαβώνας. 
Σήμερα, οφείλουμε δυστυχώς να διαπιστώσουμε ότι η υλοποίηση της κοινωνικής πτυχής της 
Στρατηγικής της Λισαβώνας παρουσιάζει έλλειμμα, και τούτο για πολλούς λόγους. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Το άρθρο 160 της συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Κοινότητα. Συνεπώς το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση της 
απόκλισης μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιφερειών και στη μείωση 
της καθυστέρησης που παρουσιάζουν οι 
μειονεκτικές περιφέρειες, οι νήσοι και οι 
αγροτικές περιοχές.

(1) Το άρθρο 160 της συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Κοινότητα. Συνεπώς το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση της 
απόκλισης μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιφερειών και στη μείωση 
της καθυστέρησης που παρουσιάζουν οι 
μειονεκτικές περιφέρειες, οι νήσοι και οι 
αγροτικές περιοχές και οι υπεραπόκεντρες 
περιφέρειες, και συμβάλλει στην βιώσιμη 
ανάπτυξή τους.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 299(2) ΣΕΚ και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Γκαίτεμποργκ της 15 και 16 Ιουνίου 2001. 
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Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Το άρθρο 160 της συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Κοινότητα. Συνεπώς το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση της 
απόκλισης μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιφερειών και στη μείωση 
της καθυστέρησης που παρουσιάζουν οι 
μειονεκτικές περιφέρειες, οι νήσοι και οι 
αγροτικές περιοχές.

(1) Το άρθρο 160 της συνθήκης προβλέπει 
ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συμβάλλει στη 
διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών 
ανισοτήτων στην Κοινότητα. Συνεπώς το 
ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση της 
απόκλισης μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 
των διαφόρων περιφερειών, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και 
των αστικών περιοχών, των περιοχών που 
διέρχονται μεταβατική περίοδο 
βιομηχανικής αναπροσαρμογής και των 
περιφερειών που πάσχουν από σοβαρά και 
μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 
μειονεκτήματα, των περιοχών με μικρή 
πληθυσμιακή πυκνότητα και των 
νησιωτικών, των διασυνοριακών και των 
ορεινών περιφερειών

Or. es

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε όλες εκείνες τις περιοχές που λόγω της γεωγραφικής τους 
θέσης ή της δύσκολης πρόσβασης πάσχουν από χρόνια μειονεκτήματα που δυσχεραίνουν την 
ανάπτυξή τους και την ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να χορηγεί ενίσχυση 
στα πλαίσια συνολικής στρατηγικής για την 
πολιτική συνοχής που θα εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη συγκέντρωση της ενίσχυσης 
στις προτεραιότητες της Κοινότητας, ιδίως 
εκτός των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών.

(3) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να χορηγεί ενίσχυση 
στα πλαίσια συνολικής στρατηγικής για την 
πολιτική συνοχής που θα εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη συγκέντρωση της ενίσχυσης 
στις προτεραιότητες της Κοινότητας και 
επιδιώκει να αποκαταστήσει τις βαθύτερες 
αιτίες των περιφερειακών ανισοτήτων,
ιδίως εντός των λιγότερο αναπτυγμένων 
περιοχών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το άρθρο 2 και συμβάλλει στη γενική 
στρατηγική του ΕΤΠΑ για την αντιμετώπιση και εξάλειψη των αιτιών των περιφερειακών 
ανισοτήτων.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 30

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να χορηγεί 
ενίσχυση στα πλαίσια συνολικής 
στρατηγικής για την πολιτική συνοχής που 
θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση 
της ενίσχυσης στις προτεραιότητες της 
Κοινότητας, ιδίως εκτός των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών.

(3) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να είναι πλήρως 
εγγεγραμμένο στα πλαίσια μιας συνολικής 
στρατηγικής για την πολιτική συνοχής που 
θα εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση 
της ενίσχυσης στις προτεραιότητες της 
Κοινότητας, ιδίως εκτός των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιοχών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το ΕΤΠΑ είναι από τους βασικούς μηχανισμούς της πολιτικής της συνοχής, δεν 
πρέπει μόνο να χορηγεί ενίσχυση αλλά και να έχει τις ίδιες προτεραιότητες εγγραφόμενο στο 
στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής. Ο όρος "ενίσχυση" θα ήταν εδώ πηγή 
συγχύσεων.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. (…) προβλέπει 
ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών θα πρέπει 
να καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο με 
ορισμένες εξαιρέσεις, για τις οποίες 
απαιτείται να καθοριστούν ιδιαίτερες 
διατάξεις. Κατά συνέπεια θα πρέπει να 
καθοριστούν οι εξαιρέσεις που σχετίζονται 
με το ΕΤΠΑ.

(4) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. (…) προβλέπει 
ότι οι κανόνες για την επιλεξιμότητα των 
δαπανών θα πρέπει να καθορίζονται σε 
εθνικό επίπεδο με ορισμένες εξαιρέσεις, για 
τις οποίες απαιτείται να καθοριστούν 
ιδιαίτερες διατάξεις. Κατά συνέπεια θα 
πρέπει να καθοριστούν οι εξαιρέσεις που 
σχετίζονται με το ΕΤΠΑ.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. (...) διευκρινίζει ότι η εθνική βαθμίδα καθορίζει τους κανόνες 
επιλεξιμότητας και όχι ότι αποφασίζει απευθείας για την επιλεξιμότητα ή μη ορισμένων 
δαπανών, πράγμα που προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στις επιλογές που γίνονται.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 5

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

(5) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που στηρίζονται 
από το ΕΤΠΑ σχετίζεται με τη χρηστή 
διαχείριση και τη συμμετοχή και ανάμειξη 
όλων των ενδιαφερομένων εταίρων -
εδαφικών, κοινωνικοοικονομικών, 
περιβαλλοντικών φορέων και ιδιαίτερα 
διαπεριφερειακών, περιφερειακών και 
τοπικών αρχών- σε όλες τις φάσεις : 
προπαρασκευή, εφαρμογή, επίβλεψη, 
αξιολόγηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Χρήσιμο είναι να θυμίσουμε εδώ ότι η εταιρική σχέση με τους οικείους εδαφικούς φορείς πρέπει 
να καλύπτει τις διάφορες φάσεις, ώστε το ΕΤΠΑ να αξιοποιείται καλύτερα.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 5

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

(5) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που στηρίζονται 
από το ΕΤΠΑ σχετίζεται με τη χρηστή 
διαχείριση και την εταιρική σχέση μεταξύ 
όλων των σχετικών εδαφικών και 
κοινωνικοοικονομικών φορέων και ιδιαίτερα 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών· 
όποτε αποδειχθεί απαραίτητο, ενισχύεται η 
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συνεργασία μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών, ιδίως αστικών, φορέων με σκοπό 
την επίτευξη των κοινών στόχων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη μια μεγαλύτερη συμμετοχή των επιπέδων εκείνων που είναι πλησιέστερα στην 
εξουσία, ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τις κοινοτικές ενέργειες και να 
διασφαλιστεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και απλότητα στις παρεμβάσεις της Ένωσης.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 5

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τάξη του κοινοτικού δικαίου και σε αναγνώριση της πρωτοκαθεδρίας των 
αρχών που το διέπουν.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 5

(5) Η αποτελεσματική και αποδοτική 
υλοποίηση των δράσεων που στηρίζονται 
από το ΕΤΠΑ σχετίζεται με τη χρηστή 
διαχείριση και την εταιρική σχέση μεταξύ 
όλων των σχετικών εδαφικών και 

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

κοινωνικοοικονομικών φορέων και ιδιαίτερα 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών εταίρων 
καθώς και των αναγνωρισμένων μη 
κυβερνητικών οργανώσεων οι οποίες 
ασχολούνται με την προώθηση της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη συμπλήρωση αυτή γίνεται η προσαρμογή στο άρθρο 10 των γενικών διατάξεων όπου 
αναφέρονται όλες οι ομάδες αυτές στην παράγραφο 1 α), β) και γ).

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 5 α

(5 α) Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης στα 
άρθρα 43 και 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. (...) τεχνικής υποστήριξης, το ΕΤΠΑ 
μπορεί να χρηματοδοτεί δράσεις 
προπαρασκευής, επίβλεψης, διοικητικής 
και τεχνικής μέριμνας, αξιολόγησης, 
λογιστικού ελέγχου και ελέγχου που είναι 
απαραίτητες τόσο στις δημόσιες 
διοικητικές υπηρεσίες όσο και στους 
άλλους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς, 
όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), 
ενώσεις αιρετών, κοινωνικο-
επαγγελματικές και περιβαλλοντικές 
οργανώσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι εδαφικοί φορείς πλην του κράτους και των περιφερειακών και 
τοπικών φορέων δικαιούνται αυτή την τεχνική υποστήριξη που είναι αναγκαία για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (...) και κάθε επιχειρησιακού προγράμματος, και την 
οποία υποστήριξη σπάνια έλαβαν μέχρι τώρα.
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Με βάση την εμπειρία και τις επιτυχίες 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις αστικές 
περιοχές που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1) στοιχείο β) του κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 της 
21ης Ιουνίου 1999 περί καθορισμού των 
γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, η αστική διάσταση θα πρέπει να 
ενισχυθεί με την πλήρη ενσωμάτωση 
μέτρων για τον τομέα αυτό στα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

(6) Με βάση την εμπειρία και τις επιτυχίες 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας για τις αστικές 
περιοχές που προβλέπεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 1) στοιχείο β) του κανονισμού 
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 της 
21ης Ιουνίου 1999 περί καθορισμού των 
γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, η αστική διάσταση θα πρέπει να 
ενισχυθεί με την πλήρη ενσωμάτωση 
μέτρων για τον τομέα αυτό στα 
επιχειρησιακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Στο 
πλαίσιο αυτό παίζουν σημαντικό ρόλο οι 
τοπικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση καθώς και το δυναμικό 
τους για την καινοτομία 

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
καταβληθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα και η λογική συνέπεια 
μεταξύ της ενίσχυσης που χορηγείται από το 
ΕΤΠΑ και αυτής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…) και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…). Κατά συνέπεια τα 
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζουν τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών οικονομιών 
και των περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, και τον προσανατολισμό τους προς 

(7) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
καταβληθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα και η λογική συνέπεια 
μεταξύ της ενίσχυσης που χορηγείται από το 
ΕΤΠΑ και αυτής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…) και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…). Κατά συνέπεια τα 
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζουν 
την πολιτιστική διάσταση και την 
ανάπτυξη του τουρισμού και τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών οικονομιών 



AM\562438EL.doc 9/169 PE 357.528

EL

δραστηριότητες που διαφέρουν από τις 
παραδοσιακές.

και των περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, και τον προσανατολισμό τους προς 
δραστηριότητες που διαφέρουν από τις 
παραδοσιακές, καθώς επίσης να προωθούν 
τη δημιουργία μακρόπνοων θέσεων 
εργασίας και να βοηθούν τις περιφέρειες 
αυτές να παρέχουν περισσότερα κίνητρα 
από οικονομική και κοινωνική άποψη.

Or. de

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
καταβληθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα και η λογική συνέπεια 
μεταξύ της ενίσχυσης που χορηγείται από το 
ΕΤΠΑ και αυτής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…) και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…). Κατά συνέπεια τα 
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζουν τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών οικονομιών 
και των περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, και τον προσανατολισμό τους προς 
δραστηριότητες που διαφέρουν από τις 
παραδοσιακές.

(7) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
καταβληθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητα και η λογική συνέπεια 
μεταξύ της ενίσχυσης που χορηγείται από το 
ΕΤΠΑ και αυτής που χορηγείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…) και από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. (…). Κατά συνέπεια τα 
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζουν τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών οικονομιών 
και των περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, και τον προσανατολισμό τους προς 
δραστηριότητες που διαφέρουν από τις 
παραδοσιακές, μέσα από ένα πρίσμα 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκαίτεμποργκ της 15 και 16 
Ιουνίου 2001.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 40
Τροπολογία 40

Αιτιολογική σκέψη  8 α (νέα)

(8a) Ευκταίο είναι να αναπτυχθούν τα 
μέσα και οι τομείς ενίσχυσης που θα 
διατίθενται στο πλαίσιο του στόχου της 
σύγκλισης, με την καθιέρωση ενός νέου 
μηχανισμού αρωγής προς τις ΜΜΕ και μια 
νέα προσέγγιση όσον αφορά την 
περιφερειακή ανάπτυξη, διαθέτοντας στις 
ΜΜΕ δωρεάν τα επιτεύγματα της έρευνας 
που χρηματοδοτείται από δημόσια 
κονδύλια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εισάγει μια καινοτόμο προσέγγιση της έρευνας. Κατ’ αρχάς, υποχρεώνει τα 
ερευνητικά ινστιτούτα τα οποία χρηματοδοτύνται πλήρως από δημόσιους (ευρωπαϊκό ή εθνικό)
προϋπολογσμούς, να διαθέτουν τα επιτεύγματα των ερευνών τους στις ΜΜΕ που θα 
προσπαθήσουν να τις μετουσιώσουν σε συγκεκριμένη βιομηχανική εφαρμογή. Δεύτερον, θα 
έχουμε ουσιαστικά άμεση μεταφορά γνώσης που αποκτάται με δημόσια χρηματοδότηση σε 
όσους ενδιαφέρονται να την αναπτύξουν περαιτέρω, με σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη.

Τροπολογία: Salvatore Tatarella

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη  8 α (νέα)

(8 α) Πρέπει επί πλέον να θεσπισθεί ένας 
καλύτερος συντονισμός μεταξύ των 
δράσεων του ΕΤΠΑ και του Εβδόμου 
Προγράμματος-Πλαισίου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συντονισθεί το ΕΤΠΑ με το Ζ΄ Πρόγραμμα-Πλαίσιο, για να υλοποιηθεί η κοινωνία 
της γνώσης που προβλέπει η Στρατηγική της Λισαβώνας, όπως διαβάσουμε στα άρθρα 4 και 5 
της πρότασης κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή.
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Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη  8 α (νέα)

(8 a) Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα το 
δυναμικό του ΕΤΠΑ για τη στήριξη της 
οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης 
- κυρίως και στους κλάδους της 
πολυπολιτισμικότητας και της 
πολυγλωσσίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Κυρίως στους τομείς της πολυπολιτισμικότητας και της εθνοτικής πολυφωνίας,  το ΕΤΠΑ 
μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα.  Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί ρητά,  επειδή οι κλάδοι αυτοί 
παίζουν συνήθως πρωταρχικό ρόλο σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του Ταμείου για τη στήριξη 
των διαφόρων πολιτισμών και γλωσσών. 

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 9

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

(9) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως 
με τη διεύρυνση, υπό εξαιρετικές συνθήκες, 
του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠΑ 
προκειμένου να είναι σε θέση να 
χρηματοδοτήσει λειτουργικές δαπάνες που 
συνδέονται με την κάλυψη του επιπλέον 
κόστους που προκύπτει από την ειδική 
διαρθρωτική κοινωνική και οικονομική 
κατάστασή τους, και που επιβαρύνεται από 
τη γεωγραφική απόστασή τους, από το 
νησιωτικό τους χαρακτήρα, την 
περιορισμένη εδαφική έκταση, την 
δυσμενή γεωλογική διαμόρφωση και το 
δυσμενές κλίμα, και από την οικονομική 
εξάρτησή τους από μικρό αριθμό 
προϊόντων, παράγοντες των οποίων ο 
χρόνιος χαρακτήρας και ο συνδυασμός 
παρεμποδίζουν σοβαρά την ανάπτυξή τους 
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και την πρόσβασή τους στην εσωτερική 
αγορά. Για την παρέκκλιση αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση το άρθρο 
299 παράγραφος 2 της συνθήκης, όπως και 
το άρθρο ΙΙΙ-424 της Συνθήκης με την 
οποία θεσπίζεται ένα Σύνταγμα για την 
Ευρώπη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες πρόσβασης στην 
αγορά που αντιμετωπίζουν όλες εκείνες οι περιοχές που πάσχουν από χρόνια μειονεκτήματα 
οφειλόμενα στα γεωγραφικά και οικονομικά τους χαρακτηριστικά.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 9

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Συνθήκης, και ειδικότερα το άρθρο 299(2).

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει διαγράφεται
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τα προβλήματα της πρόσβασης και της 
απομόνωσης από τις μεγάλες αγορές που 
έχουν οι περιοχές με εξαιρετικά αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, όπως αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας 
και Σουηδίας. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης 
να αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα 
που έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές 
περιοχές και αραιοκατοικημένες περιοχές 
των οποίων η γεωγραφική θέση 
επιβραδύνει την ανάπτυξή τους.

Or. xm

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

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση επιβραδύνει την 
ανάπτυξή τους.

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές λόγω των 
γεωγραφικών ή γεωφυσικών τους 
μειονεκτημάτων.  Επίσης θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα ειδικά προβλήματα των 
περιφερειών, οι οποίες μέχρι τις 30 
Απριλίου 2004 αποτελούσαν εξωτερικά 
σύνορα της Κοινότητας και δεν έχουν 
σήμερα πλέον αυτό το καθεστώς. .

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι παραμεθόριες περιοχές που μέχρι την ένταξη των ανατολικοευρωπαϊκών κρατών μελών 
αποτελούσαν εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
προκλήσεις.  Το  χάσμα της ευημερίας είναι στις περιπτώσεις αυτές τεράστιο.  Οι περιφέρειες 
αυτές ήταν οι χαμένες κατά τη διάρκεια του διχασμού της Ευρώπης και δεν πρέπει να χάσουν τη 
μάχη για δεύτερη φορά.  Η επιτυχία της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς θα 
κριθεί και από την επιτυχία αυτού του στόχου. 
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Τροπολογία: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση επιβραδύνει την 
ανάπτυξή τους.

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες καθώς και 
παραμεθόριες περιοχές λόγω των 
γεωγραφικών ή γεωφυσικών τους 
μειονεκτημάτων  που επιβραδύνουν την 
ανάπτυξή τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθροΙΙΙ-220 του Συντάγματος για την Ευρώπη αναγνωρίζει ορισμένες παραμεθόριες 
περιοχές ως περιφέρειες με ιδιαίτερα προβλήματα.  Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην 
πολιτική της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. 

Τροπολογία: Salvatore Tatarella

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα της πρόσβασης και της 
απομόνωσης από τις μεγάλες αγορές που 
έχουν οι περιοχές με εξαιρετικά αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, όπως αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και 
Σουηδίας. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση επιβραδύνει την ανάπτυξή 
τους.

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα της πρόσβασης και της 
απομόνωσης από τις μεγάλες αγορές που 
έχουν οι περιοχές με εξαιρετικά αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, όπως αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και 
Σουηδίας. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση ή κάποιοι κοινωνικο-
οικονομικοί παράγοντες επιβραδύνουν την 
ανάπτυξή τους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα εμπόδια για τα νησιά, τις ορεινές περιοχές και τις αραιοκατοικημένες περιοχές μπορεί να 
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σχετίζονται με διαφόρους παράγοντες και θα ήταν πολύ περιοριστικό να αναφέρουμε μόνο τη 
γεωγραφική θέση όταν ομιλούμε περί πρόσβασης και περί απόστασης σε σχέση με τις μεγάλες 
αγορές.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη  10

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα της πρόσβασης και της 
απομόνωσης από τις μεγάλες αγορές που 
έχουν οι περιοχές με εξαιρετικά αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, όπως αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και 
Σουηδίας. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση επιβραδύνει την ανάπτυξή 
τους.

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα της πρόσβασης και της 
απομόνωσης από τις μεγάλες αγορές που 
έχουν οι περιοχές με εξαιρετικά αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, όπως αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και 
Σουηδίας. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες καθώς και 
παραμεθόριες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση επιβραδύνει την ανάπτυξή 
τους με σκοπό να υποστηριχθεί η αυτόνομη 
και μακρόπνοη ανάπτυξή τους.

Or. de

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα της πρόσβασης και της 
απομόνωσης από τις μεγάλες αγορές που 
έχουν οι περιοχές με εξαιρετικά αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, όπως αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και 
Σουηδίας. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
έχουν ορισμένα νησιά, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση επιβραδύνει την ανάπτυξή 

(10) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα της πρόσβασης και της 
απομόνωσης από τις μεγάλες αγορές που 
έχουν οι περιοχές με εξαιρετικά αραιή 
πυκνότητα πληθυσμού, όπως αναφέρεται 
στο πρωτόκολλο αριθ. 6 της πράξης 
προσχώρησης της Αυστρίας, Φινλανδίας και 
Σουηδίας. Το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να
αντιμετωπίσει τα ειδικά προβλήματα που 
έχουν οι νησιωτικές περιφέρειες, ορεινές 
περιοχές και αραιοκατοικημένες περιοχές 
των οποίων η γεωγραφική θέση επιβραδύνει 
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τους. την ανάπτυξή τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι καλύτερο να προτιμούμε τή διατύπωση του άρθρου ΙΙΙ-220 της Συνταγματικής Συνθήκης.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη  11

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

(11) Το ΕΤΠΑ θα πρέπει να φροντίσει για 
την επίτευξη συνέργιας με τις ενισχύσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του 
Ταμείου Συνοχής. Πρέπει επίσης να 
εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα και τη 
λογική συνέπεια με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές. Η συνέργια αυτή πρέπει να είναι 
εμφανής τόσο στο μεμονωμένο στρατηγικό 
πρόγραμμα πλαίσιο κάθε κράτους μέλους 
όσο και στα αντίστοιχα λειτουργικά 
προγράμματα.

Or. de

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη  12

(12) Απαιτείται να καθοριστούν ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τον προγραμματισμό, 
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
στα πλαίσια του στόχου «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία».

(12) Απαιτείται να καθοριστούν ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τον προγραμματισμό, 
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
στα πλαίσια του στόχου «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία» και να διασφαλιστεί η 
συμπληρωματικότητά τους και η 
συνεκτικότητά τους με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές, και ειδικότερα με την "Πολιτική 
Καλής Γειτονίας".

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής -Γ΄ Έκθεση περί οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής (CΟΜ(2004)0107).

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 53
Αιτιολογική σκέψη  12

(12) Απαιτείται να καθοριστούν ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τον προγραμματισμό, 
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
στα πλαίσια του στόχου «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία».

(12) Απαιτείται να καθοριστούν ειδικές 
διατάξεις σχετικά με τον προγραμματισμό, 
τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
στα πλαίσια του στόχου «Ευρωπαϊκή 
εδαφική συνεργασία», στις οποίες θα 
αντικατοπτρίζεται ο διασυνοριακός,  
διεθνικός ή διαπεριφερειακός χαρακτήρας 
των μέτρων.

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 54
Αιτιολογική σκέψη  13

(13) Απαιτείται να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή και διεθνική 
συνεργασία με χώρες που γειτονεύουν με 
την Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανάπτυξή των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να επιτραπεί σε 
εξαιρετική βάση η χορήγηση ενίσχυσης από 
το ΕΤΠΑ για έργα που βρίσκονται στην 
επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτά 
αποβλέπουν στο να επωφεληθούν 
περιφέρειες της Κοινότητας.

(13) Απαιτείται να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή και διεθνική 
συνεργασία με χώρες που γειτονεύουν με 
την Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανάπτυξή των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να επιτραπεί σε 
εξαιρετική βάση η χορήγηση ενίσχυσης από 
το ΕΤΠΑ για έργα που βρίσκονται στην 
επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτά 
αποβλέπουν στο να επωφεληθούν
περιφέρειες της Κοινότητας. Είναι επίσης 
αναγκαίο να διασφαλιστεί η ορθή 
στάθμιση της κατανομής των οικονομικών 
πόρων μεταξύ των εθνικών και 
διασυνοριακών συνιστωσών του 
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ευρωπαϊκού στόχου για εδαφική 
συνεργασία. Η διασυνοριακή συνιστώσα 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθόσον τα 
σύνορα της Ένωσης αυξήθηκαν σημαντικά 
και πολλές από τις περιοχές που 
παρουσιάζουν υστέρηση είναι 
παραμεθόριες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τηυ διάθεση των αναγκαίων χρηματοδοτικών 
πόρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις για τη διασυνοριακή συνιστώσα της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας σε μια διευρυμένη Ένωση.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη  13

(13) Απαιτείται να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή και διεθνική 
συνεργασία με χώρες που γειτονεύουν με 
την Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανάπτυξή των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να επιτραπεί σε 
εξαιρετική βάση η χορήγηση ενίσχυσης από 
το ΕΤΠΑ για έργα που βρίσκονται στην 
επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτά 
αποβλέπουν στο να επωφεληθούν 
περιφέρειες της Κοινότητας.

(13) Απαιτείται να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή και διεθνική 
συνεργασία με χώρες που γειτονεύουν με 
την Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανάπτυξή των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να επιτραπεί σε 
εξαιρετική βάση η χορήγηση ενίσχυσης για 
έργα που βρίσκονται στην επικράτεια τρίτων 
χωρών όταν αυτά αποβλέπουν στο να 
επωφεληθούν περιφέρειες της Κοινότητας. 
Τα έργα αυτά πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
μόνο από το νέο Μέσο Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης και το Προενταξιακό 
Μέσο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος τα έργα αυτά που αφορύν πλήρως την επικράτεια τρίτων χωρών να 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ, τη στιγμή που η ΕΕ διαθέτει ειδικά χρηματοδοτικά μέσα που 
αφορούν τρίτες χώρες. Το ΕΤΠΑ πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικώς για έργα που 
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υλοποιούνται στην επικράτεια της ΕΕ.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 56
Αιτιολογική σκέψη  13

(13) Απαιτείται να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή και διεθνική 
συνεργασία με χώρες που γειτονεύουν με 
την Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανάπτυξή των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να επιτραπεί σε 
εξαιρετική βάση η χορήγηση ενίσχυσης από 
το ΕΤΠΑ για έργα που βρίσκονται στην 
επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτά 
αποβλέπουν στο να επωφεληθούν 
περιφέρειες της Κοινότητας.

(13) Απαιτείται να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή και διεθνική 
συνεργασία με χώρες που γειτονεύουν με 
την Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανάπτυξή των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες.  
Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι οι 
εμπλεκόμενες παραμεθόριες περιοχές της 
Ένωσης δεν θα έχουν ως περιφέρειες 
κοντά στα εσωτερικά σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χειρότερες 
δυνατότητες και λιγότερα δικαιώματα από 
ό,τι είχαν μέχρι τώρα. Κατά συνέπεια, 
ενδείκνυται να επιτραπεί σε εξαιρετική βάση 
η χορήγηση ενίσχυσης από το ΕΤΠΑ για 
έργα που βρίσκονται στην επικράτεια τρίτων 
χωρών όταν αυτά αποβλέπουν στο να 
επωφεληθούν περιφέρειες της Κοινότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κείμενα του κανονισμού όπως είναι σήμερα εγκυμονούν τον κίνδυνο να βρεθούν σε 
δυσκολότερη θέση από ό,τι μέχρι τώρα οι παραμεθόριες περιοχές στα εσωτερικά σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επεξεργασία και εφαρμογή των προγραμμάτων (επικουρικότητα 
και εταιρική σχέση) καθώς και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης (για παράδειγμα 
δημοσιονομικές ενισχύσεις,  επισιτιστική βοήθεια).

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 57
Αιτιολογική σκέψη  13

(13) Απαιτείται να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή και διεθνική 
συνεργασία με χώρες που γειτονεύουν με 

(13) Απαιτείται να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική διασυνοριακή και διεθνική 
συνεργασία με χώρες που γειτονεύουν με 
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την Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανάπτυξή των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να επιτραπεί σε 
εξαιρετική βάση η χορήγηση ενίσχυσης από 
το ΕΤΠΑ για έργα που βρίσκονται στην 
επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτά 
αποβλέπουν στο να επωφεληθούν 
περιφέρειες της Κοινότητας.

την Κοινότητα, όπου αυτό απαιτείται, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί πως είναι 
δυνατόν να ενισχυθεί αποτελεσματικά η 
ανάπτυξή των περιφερειών των κρατών 
μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. 
Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να επιτραπεί σε 
εξαιρετική βάση η χορήγηση ενίσχυσης από 
το ΕΤΠΑ για έργα που βρίσκονται στην 
επικράτεια τρίτων χωρών όταν αυτά 
αποβλέπουν στο να επωφεληθούν 
περιφέρειες της Κοινότητας για τη 
διασυνοριακή συνεργασία τους.

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 58
Αιτιολογική σκέψη  13 α (νέα)

(13α) Οι γενικές διατάξεις παρέχουν 
ενδεικτική κατανομή των χρηματοδοτικών 
πόρων που προορίζονται για το ΕΤΠΑ 
μεταξύ των διαφόρων στόχων, η οποία 
συμποσούται σε κατάλληλο χρηματοδοτικό 
πλαίσιο εντός του οποίου αντιμετωπίζονται 
οι προκλήσεις των τριών στόχων. Παρά 
την ευρύτερη ευελιξία του άρθρου 5, το εν 
λόγω χρηματοδοτικό πλαίσιο πρέπει να 
διαφυλαχθεί όπως προβλέπει ο κανονισμός 
του Συμβουλίου που θεσπίζει τις γενικές 
διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφορά μεταξύ των αναγκών των περιοχών που είναι επιλέξιμες για τον στόχο 
"περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" έχει αυξηθεί σημαντικά με τη διεύρυνση 
της Ένωσης και επειδή η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να επιτρέπει στις περιφερειακές 
αρχές να καθορίζουν τις προτεραιότητές τους, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στο πεδίο 
αναφοράς της παρέμβασης που αναφέρει το άρθρο 5. Η νέα αυτή αιτιολογική σκέψη 
διασφαλίζει ότι η διεύρυνση του πεδίου αναφοράς της παρέμβασης του άρθρου 5 δεν θα 
οδηγήσει σε διαφοροποιημένη στάθμιση της κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
τριών στόχων του ΕΤΠΑ, σε βάρος του στόχου της σύγκλισης που παραμένει ο κύριος στόχος 
της παρέμβασης του ΕΤΠΑ.
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Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Τροπολογία 59
Άρθρο 1, παράγραφος 2 

Περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
αντιμετώπιση αστικών και αγροτικών 
περιοχών, περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών, και των περιοχών με φυσικά 
μειονεκτήματα.

Περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
αντιμετώπιση αστικών και αγροτικών 
περιοχών, περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών, των νησιωτικών περιφερειών 
και των περιοχών με σοβαρά και χρόνια 
φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, 
όπως και των περιοχών με χαμηλή 
πληθυσμιακή πυκνότητα, των 
διασυνοριακών και των ορεινών περιοχών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κατά τη διατύπωση ειδικών διατάξεων δεν πρέπει να ξεχασθούν οι περιοχές που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην εσωτερική αγορά.

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

Τροπολογία 60
Άρθρο 1, παράγραφος 2

Περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
αντιμετώπιση αστικών και αγροτικών 
περιοχών, περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών, και των περιοχών με φυσικά 
μειονεκτήματα.

Περιέχει ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
αντιμετώπιση αστικών και αγροτικών 
περιοχών, περιοχών που εξαρτώνται από την 
αλιεία, των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών, παραμεθόριων περιοχών με 
μεγάλη απόκλιση ευημερίας και των 
περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι παραμεθόριες περιοχές επηρεάζονται κατά κανόνα περισσότερο από τη στενή συνεργασία 
μέσα στην Ευρώπη από ό,τι οι εσωτερικές περιοχές.  Στις παραμεθόριες περιοχές που 
παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση ευημερίας,  η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προσλαμβάνει ιδιαίτερη 
σημασία.  Πρέπει συνεπώς να επιδιωχθεί η παράλληλη ανάπτυξή τους και η δημιουργία ενός 
κοινού οικονομικού χώρου.



PE 357.528v01-00 22/169 AM

EL

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 61
Άρθρο 2

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

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

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

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα 
α) τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων 
απασχόλησης, την προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την 
επίτευξη περιβαλλοντικών βελτιώσεων 
μέσω της εφαρμογής της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της 
ορθής διαχείρισης του δικτύου Natura 
2000·
(β) την ανάγκη άρσης των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες αλλά και την 
πρόσβαση στα κτήρια, εξασφαλίζοντας ότι 
η δυνατότητα πρόσβασης θα αποτελεί 
προϋπόθεση για κάθε έργο που 
χρηματοδοτείται από τα ταμεία.

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 62
Άρθρο 2
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Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στην χρηματοδότηση 
ενισχύσεων για την τόνωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω της μείωσης της 
περιφερειακών ανισοτήτων και της 
υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων 
και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών 
που παρακμάζουν.

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

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

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας, ενώ οι 
λεπτομέρειες των προτεραιοτήτων αυτών 
θα καθοριστούν από τους περιφερειακούς 
και τοπικούς εταίρους, σύμφωνα με τα 
επιχειρησιακά προγράμματα και τους 
εθνικούς κανόνες, και ιδιαίτερα:

(a) τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, τη 
δημιουργία σταθερών θέσεων απασχόλησης 
και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και της ισότητας μεταξύ ανδρών και 
γυναικών, για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την επίτευξη 
περιβαλλοντικών βελτιώσεων μέσω της 
εφαρμογής της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ορθής 
διαχείρισης του δικτύου Natura 2000.
(β) την ανάγκη άρσης των εμποδίων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες όσον αφορά την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες αλλά και την 
πρόσβαση στα κτήρια, εξασφαλίζοντας ότι 
η δυνατότητα πρόσβασης θα αποτελεί 
προϋπόθεση για κάθε έργο που 
χρηματοδοτείται από τα ταμεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στο σχέδιο «Ανταγωνιστικότητα και 
Απασχόληση» είναι υπερβολικά λεπτομερείς και συσταλτικές για να αντικατοπτρίσουν τις 
αναπτυξιακές ανάγκες όλων των περιφερειών στην ΕΕ. Οι παρούσες προτάσεις δεν 
αναγνωρίζουν ιδιαίτερα τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών. 
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 63
Άρθρο 2

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

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

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

Στα πλαίσια αυτά το ΕΤΠΑ υλοποιεί τις 
προτεραιότητες της Κοινότητας και 
ιδιαίτερα τις ενέργειες τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας 
μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης για την 
περιφερειακή ανάπτυξη που αποσκοπεί 
στη δημιουργία σταθερών θέσεων 
απασχόλησης και την προώθηση της 
περιβαλλοντικά ορθής ανάπτυξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή, σε συνδυασμό με αυτή επί της αιτιολογικής σκέψης (3), επισημαίνει ότι 
κύριος σκοπός του ΕΤΠΑ είναι η εκρίζωση των αιτιών των περιφερειακών ανισοτήτων. 
Συνεπώς η βοήθεια του ΕΤΠΑ πρέπει να επικεντρώνεται στις κύριες αιτίες, οι οποίες, που εκ 
της φύσεώς τους, δημιουργούν και εντείνουν τις περιφερειακές ανισότητες. Επί πλέον, 
αποσαφηνίζει ότι οι καινοτομίες δεν οδηγούν από μόνες τους κατ’ ανάγκη σε ανακούφιση των 
περιφερειακών ανισοτήτων ούτε σε αειφόρο ανάπτυξη. Από την άλλη όμως, μια καινοτόμος 
προσέγγιση θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος όσον 
αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 64
Άρθρο 2
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Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στην χρηματοδότηση 
ενισχύσεων για την τόνωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω της μείωσης της 
περιφερειακών ανισοτήτων και της 
υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων 
και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών 
που παρακμάζουν.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στην χρηματοδότηση 
ενισχύσεων για την τόνωση της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής μέσω της μείωσης της 
περιφερειακών ανισοτήτων και της 
υποστήριξης των διαρθρωτικών βελτιώσεων 
και προσαρμογών των περιφερειακών 
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανασυγκρότησης βιομηχανικών περιοχών 
που παρακμάζουν καθώς και της 
αντιμετώπισης κοινωνικών,  οικολογικών 
και οικονομικών προβλημάτων σε αστικές 
ζώνες..

Or. de

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 65
Άρθρο 2, παράγραφος 1

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχετική φτώχεια εντός των κρατών μελών είναι ζήτημα αντίστοιχης σοβαρότητας με αυτό της 
μη σύγκλισης μεταξύ φτωχότερων και πλουσιότερων χωρών και το ΕΤΠΑ είναι το πλέον 
κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση του θέματος.
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Τροπολογία: Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, Lambert van 
Nistelrooij

Τροπολογία 66
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) παραγωγικές επενδύσεις, α) παραγωγικές επενδύσεις, για τη 
δημιουργία ή τη διατήρηση βιώσιμων 
θέσεων εργασίας,

Or. de

Αιτιολόγηση

Με δεδομένο το υψηλό επίπεδο ανεργίας στην Ευρώπη πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι 
επιχειρήσεις θα μπορούν να ζητούν ενίσχυση μόνο εφόσον εξασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας 
τους ή δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.  Αυτό πρέπει να είναι απολύτως σαφές.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 67
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β)

Β) υποδομές, β) φυσικές και τεχνολογικές υποδομές,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δύο επιθετικοί προσδιορισμοί «φυσικές και τεχνολογικές» προσδιορίζουν ουσιαστικώς τον 
τύπο υποδομών που θα έπρεπε να θεωρείται επιλέξιμος για χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. 
Οιασδήποτε μορφής υποδομές δεν συμβάλλουν κατ’ ανάγκη στην αύξηση της παραγωγικότητας 
των περιφερειών. Έτσι λοιπόν, καθίσταται απαραίτητη η διευκρίνιση που προτείνεται στην 
παρούσα τροπολογία.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 68
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 

γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
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δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

δανειοδότησης και εγγυήσεων, επιδοτήσεις 
επιτοκίου, υπηρεσίες γειτονιάς και ένταξης, 
κοινές τοπικές πρωτοβουλίες, δημιουργία 
δικτύων και συνεργασίας, ανταλλαγή 
συνέργειας μεταξύ περιφερειών, πόλεων, 
χωριών και των συναφών κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών φορέων,

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται η δυνατότητα μεγαλύτερης διασυνοριακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των διαφόρων 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, όπως και μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών, οικονομικών 
και περιβαλλοντικών φορέων.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 69
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

Γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

γ) αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
συνίστανται σε υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και δικτύωση ή 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ περιφερειών, 
πόλεων, κοινών τοπικών πρωτοβουλιών και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος της τροπολογίας αναφέρεται στον ορισμό, κατά την έννοια ότι οι 
«αναπτυξιακές πρωτοβουλίες» πρέπει να είναι συγκεκριμένες και όχι αφηρημένες έννοιες. Το 
δεύτερο μέρος εισάγει την έννοια της «δικτύωσης των εμπειριών» ως καινοτόμου μέσου για την 
επίτευξη του στόχου της βοήθειας του ΕΤΠΑ, σε συνδυασμό με τις «κοινές τοπικές 
πρωτοβουλίες», οι οποίες, ως εκ της φύσεώς τους, προάγουν τη συμμετοχή των τοπικών αρχών 
στην περιφερειακή ανάπτυξη.
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Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 70
Άρθρο  3, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς, κοινές τοπικές
πρωτοβουλίες, δίκτυο, συνεργασία και 
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ περιφερειών, 
πόλεων και των συναφών κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών φορέων,

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία των τοπικών αυτοδιοικήσεων πρέπει να μπορεί να εκφράζεται με διάφορες 
μορφές. Γι΄ αυτό, πέρα από τις ανταλλαγές εμπειριών που προτείνει η Επιτροπή, θεωρούμε 
σκόπιμο να προβλέψουμε και άλλα είδη πρωτοβουλιών.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 71
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και 
πρωτοβουλίες για την απασχόληση που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

Or. de
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Τροπολογία: Garrelt Duin

Τροπολογία 72
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ α) (νέο)

γα) Μια δυναμική ανάπτυξης και 
απασχόλησης στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (επιχειρηματικοί κλάδοι όπως 
η ίδρυση,  η μεταβίβαση επιχειρήσεων,  οι 
δυνατότητες επέκτασης των επιχειρήσεων,  
οι εξωτερική οικονομία και η εξεύρεση 
νέων πεδίων ανταγωνιστικότητας)· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιδίως σε περιφέρειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα είναι πολύ σημαντική η δημιουργία 
των ενδεδειγμένων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας και της απασχόλησης μέσω 
της ενίσχυσης αυτών των τομέων.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 73
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ β) (νέο)

γ β) όλες οι δράσεις που μνημονεύονται 
στα άρθρα 8, 9 και 10, που είναι 
συμπληρωματικά των τομέων 
προτεραιότητας που μνημονεύονται 
ανωτέρω, τυγχάνουν ισότιμης 
μεταχείρισης όσον αφορά τη χορήγηση 
πόρων, και κυρίως η αναβάθμιση των 
συγκροτημάτων στις υποβαθμισμένες 
αστικές περιοχές που μνημονεύονται στο 
άρθρο 8, οι αγροτικές περιοχές και οι 
περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία 
που μνημονεύονται στο άρθρο 9, καθώς 
και οι περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα 
που μνημονεύονται στο άρθρο 10·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να αποσαφηνιστεί η διάρθρωση μεταξύ των άρθρων 4 και 5 
καιτων άρθρων 8, 9, 10. 

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 74
Άρθρο 3, παράγραφος 2 

Το ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί τα εξής : Το ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί τα εξής :
Α) παραγωγικές επενδύσεις, α) παραγωγικές επενδύσεις,
Β) υποδομές, β) υποδομές,
Γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και ανταλλαγή 
εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

γ) άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που 
περιλαμβάνουν υπηρεσίες προς τις 
επιχειρήσεις, δημιουργία και ανάπτυξη 
χρηματοδοτικών μέσων όπως 
επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμείων 
δανειοδότησης και εγγυήσεων και ταμείων 
τοπικής ανάπτυξης, επιδοτήσεις επιτοκίου, 
υπηρεσίες γειτονιάς και συνεργασία μεταξύ 
περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, και 
των συναφών κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών φορέων,

Δ) τεχνική βοήθεια όπως αναφέρεται στα 
άρθρα 43 και 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…).

δ) τεχνική βοήθεια όπως αναφέρεται στα 
άρθρα 43 και 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…).
ε) επενδύσεις στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς·
στ) επενδύσεις σε κτήρια και 
εγκαταστάσεις κατάρτισης για θέματα 
προσαρμοστικότητας και ενεργού 
πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης·
ζ) τρέχοντα έξοδα της ανωτέρω 
κατάρτισης για προσαρμοστικότητα και 
δράσεις στον τομέα της ενεργού πολιτικής 
στον τομέα της απασχόλησης, στον βαθμό 
που εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς του 
ΕΤΠΑ δυνάμει του άρθρου 33, 
παράγραφος 2, του Κανονισμού (EΚ)... 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της περιφερειακής συνεργασίας στην ανταλλαγή εμπειριών θεωρείται 
αδικαιολόγητα περιοριστικός, καθόσον η τελευταία συνιστά απλώς μια πτυχή της πρώτης. Επί 
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πλέον, σκόπιμο θεωρείται, μετά τις θετικές εμπειρίες που έχουν αποκομιστεί από τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ, ο προσδιορισμός και η συγκεκριμενοποίηση των επενδύσεων για 
την αποκατάσταση, την αναδιάρθρωση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς 
και οι επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές που παίζουν λειτουργικό και διαρθρωτικό ρόλο στην 
υλοποίηση των δράσεων του ΕΤΠΑ. Σκόπιμος κρίνεται επίσης και ο σαφής προσδιορισμός της 
επιλεξιμότητας όσον αφορά τις τρέχουσες δαπάνες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα 
και η συνοχή με άλλα άρθρα της πρότασης (βλέπε άρθρο 8(2)).

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 75
Άρθρο 4, εισαγωγή 

Για τον στόχο «Σύγκλιση» το ΕΤΠΑ 
εστιάζει την ενίσχυση που χορηγεί στην 
υποστήριξη βιώσιμης ενοποιημένης 
περιφερειακής και τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης μέσω της κινητοποίησης και της 
ενίσχυσης ενδογενών δυνατοτήτων με 
προγράμματα που στοχεύουν στον 
εκσυγχρονισμό και στη διαφοροποίηση των 
περιφερειακών οικονομικών δομών, κυρίως 
στους ακόλουθους τομείς:

Για τον στόχο «Σύγκλιση» το ΕΤΠΑ 
εστιάζει την ενίσχυση που χορηγεί στην 
υποστήριξη βιώσιμης ενοποιημένης 
περιφερειακής και τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης μέσω της κινητοποίησης και της 
ενίσχυσης ενδογενών δυνατοτήτων με 
προγράμματα που στοχεύουν στον 
εκσυγχρονισμό και στη διαφοροποίηση των 
περιφερειακών οικονομικών δομών, καθώς 
και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων 
εργασίας, κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 76
Άρθρο 4, εισαγωγή

Για τον στόχο «Σύγκλιση» το ΕΤΠΑ 
εστιάζει την ενίσχυση που χορηγεί στην 
υποστήριξη βιώσιμης ενοποιημένης 
περιφερειακής και τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης μέσω της κινητοποίησης και της 
ενίσχυσης ενδογενών δυνατοτήτων με 
προγράμματα που στοχεύουν στον 
εκσυγχρονισμό και στη διαφοροποίηση των 
περιφερειακών οικονομικών δομών, κυρίως 
στους ακόλουθους τομείς:

Για τον στόχο «Σύγκλιση» το ΕΤΠΑ 
εστιάζει την ενίσχυση που χορηγεί στην 
υποστήριξη βιώσιμης ενοποιημένης 
περιφερειακής και τοπικής, αστικής και 
αγροτικής οικονομικής ανάπτυξης μέσω της 
κινητοποίησης και της ενίσχυσης ενδογενών 
δυνατοτήτων με προγράμματα που 
στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στη 
διαφοροποίηση των περιφερειακών 
οικονομικών δομών, κυρίως στους 
ακόλουθους τομείς:
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Or. en

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 77
Άρθρο  4, εισαγωγή

Για τον στόχο «Σύγκλιση» το ΕΤΠΑ 
εστιάζει την ενίσχυση που χορηγεί στην 
υποστήριξη βιώσιμης ενοποιημένης 
περιφερειακής και τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης μέσω της κινητοποίησης και της 
ενίσχυσης ενδογενών δυνατοτήτων με 
προγράμματα που στοχεύουν στον 
εκσυγχρονισμό και στη διαφοροποίηση των 
περιφερειακών οικονομικών δομών, κυρίως 
στους ακόλουθους τομείς:

Για τον στόχο «Σύγκλιση» το ΕΤΠΑ 
εστιάζει την ενίσχυση που χορηγεί στην 
υποστήριξη βιώσιμης ενοποιημένης 
περιφερειακής και τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης μέσω της κινητοποίησης και της 
ενίσχυσης ενδογενών δυνατοτήτων με 
προγράμματα που στοχεύουν στον 
εκσυγχρονισμό και στη διαφοροποίηση των 
περιφερειακών οικονομικών, διοικητικών 
και κοινωνικών δομών, κυρίως στους 
ακόλουθους τομείς:

Or. it

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 78
Άρθρο  4, σημείο - 1) (νέο) 

-1) καινοτομίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των 
ικανοτήτων των περιφερειακών και 
τοπικών θεσμικών, κοινωνικών και 
οικονομικών φορέων και του 
εκσυγχρονισμού των δημοσίων υπηρεσιών, 
των αναπτυξιακών φορέων και των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε απαραίτητο να κάνουμε διάκριση μεταξύ των καινοτομιών στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και των επιχειρηματικών καινοτομιών. Αυτές οι τελευταίες, αν και σημαντικές, 
δεν αποτελούν παρά μια συνιστώσα των πρώτων. Πρέπει λοιπόν να δοθεί έμφαση στη 
θεμελιώδη σπουδαιότητα του ρόλου που οι φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο 
έχουν σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής ή περιφέρειας.
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Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 79
Άρθρο 4, στοιχείο 1)

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων.

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων. Υποστήριξη των 
κλασικών μηχανισμών της ενίσχυσης της 
περιφερειακής οικονομίας καθώς και 
ειδική ενίσχυση τοπικών κοινωνιών και 
επενδύσεων των επιχειρήσεων πέρα από το 
πλαίσιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
καθώς και δημιουργία και επέκταση 
οικονομικής υποδομής.

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 80
Άρθρο 4, στοιχείο 1)

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, συλλογή και 
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δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων.

διάδοση πληροφοριών, χρηματοδότηση 
της υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις της 
νέας τεχνολογίας, ποιοτικές διαδικασίες, 
τεχνικές και περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές, βελτίωση των δεσμών 
μεταξύ των επιχειρήσεων, των 
πανεπιστημίων, των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες 
επιχειρήσεων, υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας για 
επιχειρήσεις μέσω νέων χρηματοδοτικών 
μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός εν προκειμένω είναι να προωθηθεί καλύτερος έλεγχος και η διάδοση της Ε&ΤΑ. Οι 
διατάξεις της παραγράφου 1 πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη ευελιξία ώστε στις 
δράσεις Ε&ΤΑ  να συμμετάσχουν όχι μόνο ΜΜΕ αλλά και επιχειρήσεις. Αυτό έχει μεγάλη 
σημασία, καθόσον η συμμετοχή μεγαλύτερων επιχειρήσεων αυξάνει τον αντίκτυπο του 
αποτελέσματος.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 81
Άρθρο 4, παράγραφος 1)

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης και ενσωμάτωσή τους στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, ενίσχυση της 
Ε&TΑ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) και μεταφορά τεχνολογίας, 
βελτίωση των δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, 
των πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ακόμη και μέσω 
της αξιοποίησης των ενδεχομένων 



AM\562438EL.doc 35/169 PE 357.528

EL

τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων.

συνεργασιών δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, 
ανάπτυξη επιχειρηματικών δικτύων και 
ομάδων, στήριξη για την παροχή 
επιχειρηματικών και τεχνολογικών 
υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, υποστήριξη 
της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της τεχνολογικής ανάπτυξης πρέπει να περιλαμβάνει την καλύτερη ενσωμάτωση 
των περιφερειακών ικανοτήτων Ε&ΤΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, βάσει της στρατηγικής 
της Λισαβώνας.

Η ενδεχόμενη αξιοποίηση των συνεργασιών δημοσίου-ιδιωτικού τομέα θα χρησιμεύσει για τη 
βελτίωση του συσχετισμού μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν τα πανεπιστήμια σε διάφορα επίπεδα.

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

Τροπολογία 82
Άρθρο 4, παράγραφος 1)

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων.

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, καθώς και μείωση του 
τεχνολογικού χάσματος μεταξύ 
περιφερειών, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων.
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Or. es

Τροπολογία: Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Τροπολογία 83
Άρθρο 4, στοιχείο 1)

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων.

1) Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 
(Ε&ΤΑ), καινοτομία και 
επιχειρηματικότητα, συμπεριλαμβανομένης 
και της ενίσχυσης δυνατοτήτων 
περιφερειακής έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης, ενίσχυση της Ε&TΑ σε μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και 
μεταφορά τεχνολογίας, βελτίωση των 
δεσμών μεταξύ των ΜΜΕ, των 
πανεπιστημίων και των ερευνητικών και 
τεχνολογικών κέντρων, ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων, 
στήριξη για την παροχή επιχειρηματικών και 
τεχνολογικών υπηρεσιών σε ομάδες ΜΜΕ, 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας για ΜΜΕ μέσω νέων 
χρηματοδοτικών μέσων, βελτίωση των 
ικανοτήτων, των δυνατοτήτων 
παρέμβασης και της 
αντιπροσωπευτικότητας των οργανώσεων 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των 
μικροσκοπικών επιχειρήσεων και των 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ενίσχυση της 
συνεργασίας και της συνεννόησης μεταξύ 
αυτών των οργανώσεων και των 
οργανώσεων των παλαιότερων κρατών 
μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα του άρθρου 4 θα μπορέσουν να εφαρμοσθούν μόνο με τη συμμετοχή και ανάμειξη των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μικροσκοπικών 
επιχειρήσεων και βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Οι στόχοι της σύγκλισης θα επιτευχθούν μέσω 
μιας ενεργού πολιτικής που θα αποσκοπεί στη στήριξη των οργανώσεων αυτών και η 
συνεργασία μεταξύ οργανώσεων των νέων και των παλαιότερων κρατών μελών είναι ζωτικής 
σημασίας.
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 84
Άρθρο 4, στοιχείο 1) α (νέο)

1α) Τα προϊόντα έρευνας που
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από 
δημόσιους πόρους μέσω του κοινοτικού 
προϋπολογισμού ή μέσω εθνικών 
ερευνητικών ινστιτούτων, και τα οποία δεν 
τελούν ήδη υπό προστασία ευρεσιτεχνίας, 
παρέχονται δωρεάν στις ΜΜΕ, υπό την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω έρευνα 
μετουσιώνεται άμεσα σε καινοτόμο 
βιομηχανικό προϊόν. Για να στηριχθεί η 
ανταλλαγή γνώσεων χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη ανάπτυξης νέας 
εμπειρογνωμοσύνης, πρέπει να καθιερωθεί 
η εφαρμογή ενός περιφερειακού ή εθνικού 
«αποδεικτικού γνώσης».

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην ΕΕ, και ενδεχομένως στα περισσότερα κράτη μέλη, δεν υφίσταται μηχανισμός ο οποίος να 
μετουσιώνει τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργούν τα πανεπιστήμια ή τα ερευνητικά 
ινστιτούτα σε βιομηχανική εφαρμογή. Αυτή η έλλειψη μηχανισμού παρεμποδίζει την ανάπτυξη 
και η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Θεσπίζει ένα νέο 
μηχανισμό στήριξης των ΜΜΕ με την εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας γνώσης που προέρχεται 
από ερευνητικά ινστιτούτα και στηρίζει τη χρήση «αποδεικτικού γνώσεων» για τις ΜΜΕ. 
Τέτοιου είδους έρευνα κατέστη δυνατή λόγω της δημόσιας χρηματοδότησης. 

Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 85
Άρθρο 4, στοιχείο 2)

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών, 
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ 
για την υιοθέτηση και την αποτελεσματική 

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών, 
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ, 
και ιδίως σε αποκλεισμένες κοινωνικώς 



PE 357.528v01-00 38/169 AM

EL

χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

ομάδες, για την υιοθέτηση και την 
αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση των κοινωνικώς αποκλεισμένων ομάδων είναι κομβικό στοιχείο των στόχων 
των διαρθρωτικών ταμείων.

Τροπολογία: Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 86
Άρθρο 4, στοιχείο 2)

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών, 
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ 
για την υιοθέτηση και την αποτελεσματική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης, και ιδίως της 
πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
και άλλων κοινωνικώς αποκλεισμένων 
ομάδων, και την ανάπτυξη δημόσιων 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ενίσχυση και 
παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ για την 
υιοθέτηση και την αποτελεσματική χρήση 
των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 του ΕΤΠΑ που αναφέρεται μόνο στις περιοχές του στόχου 1, ορθώς αποδίδει 
έμφαση στη σημασία της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Η ενσωμάτωση αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα του κοινοτικού στόχου για την επίτευξη μιας 
κοινωνίας της πληροφορίας για όλους, δηλαδή, την προώθηση της πρόσβασης των ευάλωτων 
ομάδων στην κοινωνία της πληροφορίας. Το ΕΤΠΑ πρέπει να δεσμευτεί κατηγορηματικά στους 
γενικούς στόχους και σκοπούς της ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης και της ηλεκτρονικής 
προσβασιμότητας και, συνεπώς, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υποστηριζόμενες δράσεις στον 
τομέα αυτό θα δώσουν σημασία και στην αναγνώριση της ανάγκης για προώθηση και ασφαλή 
δυνατότητα πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
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Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 87
Άρθρο 4, στοιχείο 2)

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών, 
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ 
για την υιοθέτηση και την αποτελεσματική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και ιδίως της 
πρόσβασης των ατόμων με εδικές ανάγκες 
και των άλλων κοινωνικώς αποκλεισμένων 
ομάδων, και την ανάπτυξη δημόσιων 
διαδικτυακών υπηρεσιών, ενίσχυση και 
παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ για την 
υιοθέτηση και την αποτελεσματική χρήση 
των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 του ΕΤΠΑ που αναφέρεται μόνο στις περιοχές του στόχου 1, ορθώς αποδίδει 
έμφαση στη σημασία της κοινωνίας της πληροφορίας. Η ενσωμάτωση αποτελεί ουσιώδη 
συνιστώσα του κοινοτικού στόχου για την επίτευξη μιας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους, 
δηλαδή, την προώθηση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία της πληροφορίας. 
Το ΕΤΠΑ πρέπει να δεσμευτεί κατηγορηματικά στους γενικούς στόχους και σκοπούς της 
ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης και της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και, συνεπώς, πρέπει να 
διασφαλίσει ότι οι υποστηριζόμενες δράσεις στον τομέα αυτό θα δώσουν σημασία και στην 
αναγνώριση της ανάγκης για προώθηση και ασφαλή δυνατότητα πρόσβασης στην κοινωνία της 
πληροφορίας και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 88
Άρθρο 4, στοιχείο 2)

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών, 
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ 
για την υιοθέτηση και την αποτελεσματική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
στήριξη των κοινωνικώς αποκλεισμένων 
ομάδων για να υπερβούν τις διαφορές που 
υπάρχουν στην πρόσβαση στις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την ανάπτυξη 
δημόσιων διαδικτυακών υπηρεσιών, 
ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε ΜΜΕ 
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για την υιοθέτηση και την αποτελεσματική 
χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι ο στόχος αυτός δεν θα εισαγάγει κοινωνικούς 
αποκλεισμούς.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 89
Άρθρο 4, στοιχείο 2) 

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
βελτίωση της πρόσβασης και την 
ανάπτυξη δημόσιων διαδικτυακών 
υπηρεσιών, ενίσχυση και παροχή 
υπηρεσιών σε ΜΜΕ για την υιοθέτηση και 
την αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών,

2) Κοινωνία των πληροφοριών, που 
περιλαμβάνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών τοπικού περιεχομένου, τη 
στήριξη των κοινωνικώς αποκλεισμένων 
ομάδων για να υπερβούν τις ανισότητες 
που υπάρχουν στην πρόσβαση στις 
τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών, ενίσχυση και παροχή 
υπηρεσιών σε ΜΜΕ για την υιοθέτηση και 
την αποτελεσματική χρήση των των 
τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών, την ανάπτυξη της υποδομής 
ΤΠΕ και ιδίως των ευρυζωνικών 
υποδομών, στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές και κράτη μέλη,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των σημαντικών ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ 
κρατών μελών όσον αφορά τη χρήση υποδομών ΤΠΕ (π.χ. ευρυζωνικές υπηρεσίες), ενώ αυτές 
συμβάλλουν σημαντικά στη σύγκλιση, την ανταγωνιστικότητα, και έχουν κομβική σημασία για 
κάθε αρμόδια αρχή που παρέχει κοινωφελείς υπηρεσίες.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 90
Άρθρο 4, στοιχείο 2) α (νέο)
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2a) Βελτίωση της πρόσβασης και 
ανάπτυξη των απευθείας σύνδεσης 
δημοσίων υπηρεσιών, όπου 
συμπεριλαμβάνεται και η ανάπτυξη 
υποδομών ΤΠΕ, ιδίως ευρυζωνικών 
υποδομών, στον τομέα των δημοσίων 
υπηρεσιών (και κοινωνική περίθαλψη, 
εκπαίδευση, περιβαλλοντική προστασία, 
κλπ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 88.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 91
Άρθρο  4 παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Προώθηση της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 
ίδρυσης επιχειρήσεων,  ειδικών μέτρων για 
γυναίκες επιχειρηματίες με σκοπό τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και την στήριξη της ίδρυσης 
νέων επιχειρήσεων που προκύπτουν από 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και υπάρχουσες 
επιχειρήσεις,  ενίσχυση των υποδομών και 
των υπηρεσιών,  οι οποίες επιτρέπουν το 
συνδυασμό του οικογενειακού με τον 
επαγγελματικό βίο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ρ5_ΤΑ(2003) 0093,  ιδίως  παρ.1 και 1.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 92
Άρθρο  4 παράγραφος 3
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3) Περιβάλλον, που περιλαμβάνει 
επενδύσεις σχετικά με τη διαχείριση 
αποβλήτων, υδροδότηση, κατεργασία 
υγρών λυμάτων και ποιότητα του αέρα 
αστικών περιοχών, ενοποιημένη πρόληψη 
και έλεγχο ρύπανσης, εξυγίανση 
μολυσμένων χώρων και γης, προώθηση της 
βιοποικιλότητας και της προστασίας της 
φύσης, ενίσχυση ΜΜΕ για την προώθηση 
βιώσιμων τρόπων παραγωγής μέσω της 
εισαγωγής αποτελεσματικών από πλευράς 
κόστους περιβαλλοντικών συστημάτων 
διαχείρισης και της υιοθέτησης και χρήσης 
τεχνολογιών πρόληψης της ρύπανσης.

3) Περιβάλλον, που περιλαμβάνει 
καινοτόμες περιβαλλοντικές τεχνικές,
επενδύσεις  σχετικά με τη διαχείριση 
αποβλήτων, τη διαχείριση και την ποιότητα 
των υδάτων συμπεριλαμβανομένης της 
εξασφάλισης της προμήθειας καθαρού 
πόσιμου νερού και της επεξεργασίας των 
αστικών λυμάτων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας-πλαίσιο για το νερό 
και των εκτελεστικών της μέτρων, καθώς 
και τη βελτίωση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας στα αστικά κέντρα,
ενοποιημένη πρόληψη και έλεγχο ρύπανσης, 
απομάκρυνση των παλαιών αποβλήτων και 
εξυγίανση μολυσμένων χώρων και γης, 
προώθηση της βιοποικιλότητας και της 
προστασίας της φύσης, στήριξη της 
δημιουργίας υποδομών για την εφαρμογή 
του προγράμματος Νατούρα 2000, 
ενίσχυση ΜΜΕ για την προώθηση βιώσιμων 
τρόπων παραγωγής, της πρόληψης της 
ρύπανσης και της οικονομικής διαχείρισης 
των φυσικών πόρων, μέσω της εισαγωγής 
αποτελεσματικών από πλευράς κόστους 
περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης 
και της υιοθέτησης και χρήσης καινοτόμων
τεχνολογιών πρόληψης της ρύπανσης.

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 93
Άρθρο 4, παράγραφος 3

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

3) Περιβάλλον, που περιλαμβάνει 
επενδύσεις σχετικά με τη διαχείριση 
αποβλήτων, υδροδότηση, κατεργασία υγρών 
λυμάτων και ποιότητα του αέρα αστικών 
περιοχών, ενοποιημένη πρόληψη και έλεγχο 
ρύπανσης, εξυγίανση μολυσμένων χώρων 
και γης, αποκατάσταση των δημοσίων 
κοινόχρηστων περιοχών στις 
υποβαθμισμένες αστικές γειτονιές, 
ανάπτυξη των πράσινων ζωνών στο αστικό 
περιβάλλον, πρόληψη της εκπομπής 
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περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης 
και της υιοθέτησης και χρήσης τεχνολογιών 
πρόληψης της ρύπανσης.

θορύβου, προστασία της ποιότητας του 
ύδατος, διαχείριση των υδάτων, προώθηση 
των καθαρών δημοσίων μεταφορών, 
πρόληψη του κινδύνου, προώθηση της 
βιοποικιλότητας και της προστασίας της 
φύσης, ενίσχυση ΜΜΕ για την προώθηση 
βιώσιμων τρόπων παραγωγής μέσω της 
εισαγωγής αποτελεσματικών από πλευράς 
κόστους περιβαλλοντικών συστημάτων 
διαχείρισης και της υιοθέτησης και χρήσης 
τεχνολογιών πρόληψης της ρύπανσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να περιληφθούν ορισμένες πτυχές στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλισης που 
επηρεάζουν σημαντικά περισσότερες περιοχές που επί του παρόντος είναι επιλέξιμες μόνο στο 
πλαίσιο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και/ή τους στόχους της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας. Επί πλέον, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η περιβαλλοντική πτυχή της 
αστικής αποκατάστασης.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 94
Άρθρο  4 παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Μετατροπή συμπεριλαμβανομένων : 
της ανάλυσης  των παλαιών αποβλήτων,  
εξυγίανσης εκτάσεων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς 
σκοπούς και  επαναφοράς τους σε πολιτική 
χρήση,  της αποκατάστασης των φυσικών 
χαρακτηριστικών τους ή αναδάσωσής 
τους,  απομάκρυνσης πολεμικού υλικού,  
ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού 
κτιρίων των στρατοπέδων καθώς και του 
περιβάλλοντος χώρου τους για την 
οικονομική,  κοινωνική και πολιτισμική 
αναζωογόνησή τους και την ένταξή τους 
στην οικονομική δραστηριότητα, ιδίως με 
τη στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα στρατιωτικά παλιά απόβλητα,  άχθος του ψυχρού πολέμου,  αποτελούν για ορισμένες 
περιφέρειες και πόλεις που διαθέτουν χώρους μεγάλων στρατοπέδων, μεγάλη υποχρέωση 
εξυγίανσης και εμπόδιο στην ανάπτυξή τους. 

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

Τροπολογία 95
Άρθρο 4, παράγραφος 5

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

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

Or. es

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 96
Άρθρο 4, στοιχείο 5

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

5) Τουρισμός και πολιτισμός, που 
περιλαμβάνει προώθηση φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων ως δυνατότητας για την 
ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού, προστασία 
και ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
ανάπτυξη της πολιτιστικής υποδομής ως 
μέσου υποστήριξης της οικονομικής 
ανάπτυξης και ανύψωσης της 
ελκυστικότητας των περιφερειών, 
ενισχύσεις για τη βελτίωση της παροχής 
τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών 
μέσω παροχής νέων υπηρεσιών υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις στον τομέα της αθλητικής υποδομής και των πολιτιστικών υπηρεσιών 
επηρεάζουν σημαντικά την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της περιφέριεας. Δημιουργούν 
νέες θέσεις εργασίας και τουριστικές εκδηλώσεις ενώ βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του 
τοπικού πληθυσμού. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να περιληφθούν στο άρθρο αυτό 
και πολιτιστικά ζητήματα.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 97
Άρθρο  4 παράγραφος 5 α (νέα)

5α. Οικονομική και κοινωνική 
αναζωογόνηση πόλεων και αστικών 
προαστίων που έχουν πληγεί από την κρίση 
: σφαιρικά σχέδια για την αειφόρο 
ανάπτυξη αστικών περιοχών που έχουν 
υποστεί κρίση,  μεσαίων και μικρών 
πόλεων με κεντρική θέση στην περιοχή 
τους ,  αναζωογόνηση της σχέσης πόλης -
επαρχίας σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες της 
κοινωνικής πρόνοιας 

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 98
Άρθρο  4 παράγραφος 5 β (νέα)

5β. Κοινωνική οικονομία : δημιουργία 
υποδομών που από τη διάστασή τους 
ανταποκρίνονται στην τοπική ανάπτυξη 
και στην ανάπτυξη απασχόλησης,  
ενισχύσεις για τοπικούς φορείς παροχής 
υπηρεσιών με τους οποίους 
δημιουργούνται θέσεις εργασίας,  με 
εξαίρεση των μέτρων που  επιδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ).

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία ιδίως για την ανάπτυξη 
αστικών προβληματικών περιοχών.  Η διατύπωση αντιστοιχεί σε αυτήν του ισχύοντος 
κανονισμού του ΕΤΠΑ ΕΚ 1783/1999, άρθρο 2, παρ. 1 γ) (ν) και (νι).

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 99
Άρθρο  4 παράγραφος 6

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, στην επίτευξη 
πιο ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, ιδίως για άτομα 
με κινητικά προβλήματα,  στην επίτευξηπιο 
ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
συμπεριλαμβανομένης της ηχορύπανσης,  
της επιβάρυνσης με λεπτή σκόνη και της 
χρησιμοποίησης υποκατάστατων 
καυσίμων..

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Τροπολογία 100
Άρθρο  4 παράγραφος 6

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, στην επίτευξη 
πιο ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα, με 
σκοπό ιδίως να επιτραπεί στα νέα κράτη 
μέλη ευρύτερη συμμετοχή στην 
ενδοευρωπαϊκή και παγκόσμια κατανομή 
της εργασίας, και ενιαίες στρατηγικές 
αστικών περιοχών για καθαρές αστικές 
συγκοινωνίες, οι οποίες συμβάλουν στη 
βελτίωση της πρόσβασης και στην ποιότητα 
των υπηρεσιών για επιβάτες και 
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των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. εμπορεύματα, στην επίτευξη πιο 
ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 160 της Συνθήκης ΕΚ,  αποτελεί  αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης να συμβάλει στην εξάλειψη των σημαντικότερων περιφερειακών 
διαφορών στην Κοινότητα.  Πρέπει ιδίως να επιδιωχθεί η πλήρης συμμετοχή των ομόσπονδων 
κρατιδίων της Γερμανίας καθώς και των νέων 10 κρατών μελών στην παγκόσμια κατανομή της 
εργασίας.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 101
Άρθρο 4, στοιχείο 6

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, στην επίτευξη 
πιο ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
έργα οδοποιίας, καθώς και αναβάθμιση 
του υφιστάμενου πεδίου της ραχοκοκαλιάς 
των ΔΕΔ-T, αν ληφθεί υπόψη η ανάγκη 
δημιουργίας συνδέσεων με τις νησιωτικές, 
τις αγροτικές και τις περίκλειστες και 
πάσης φύσεως απομακρυσμένες 
περιφέρειες, μεταξύ των περιφερειών 
αυτών και των κεντρικών περιοχών της 
Κοινότητας, και ενιαίες στρατηγικές 
αστικών περιοχών για καθαρές αστικές 
συγκοινωνίες, οι οποίες συμβάλουν στη 
βελτίωση της πρόσβασης και στην ποιότητα 
των υπηρεσιών για επιβάτες και 
εμπορεύματα, στην επίτευξη πιο 
ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κατασκευή και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου εκτός της ραχοκοκαλιάς των ΔΕΔ -T πρέπει 
να περιληφθεί ρητώς στο κείμενο του κανονισμού, ιδίως ως παρατήρηση στο σχόλιο της 
Επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση της SAWP την 1η Οκτωβρίου, όπου η Επιτροπή υποστήριξε 
ότι τα ΔΕΔ-Τ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής και τα δευτερογενή συστήματα από το 
ΕΤΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και των οδών. Το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 
επικεντρώνεται περισσότερο στις μεταφορικές ανάγκες των περιφερειακών περιοχών.

Τροπολογία: Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 102
Άρθρο 4, στοιχείο 6

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, στην επίτευξη 
πιο ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης, 
ιδίως τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις 
μεταφορές, και στην ποιότητα των 
υπηρεσιών για επιβάτες και εμπορεύματα, 
στην επίτευξη πιο ισορροπημένης 
κατανομής των μεταφορικών μέσων, στην 
προώθηση πολυτροπικών συστημάτων και 
στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 του ΕΤΠΑ που αναφέρεται μόνον στις περιοχές του στόχου 1, δίνει έμφαση στις 
μεταφορές. Το ΕΤΠΑ αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη μείωση και την ανακούφιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς ζωής, ιδίως 
προωθώντας και δημιουργώντας προσβάσιμο φυσικό περιβάλλον για τα άτομα αυτά στον τομέα 
του τουρισμού, των μεταφορών, και του κτηριακού περιβάλλοντος. Έχει ζωτική σημασία τα 
διαρθρωτικά ταμεία να μην οδηγούν στη δημιουργία εμποδίων πρόσβασης για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. Έτσι λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ώστε οι απαιτήσεις 
προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες να συνδεθούν με τη χορήγηση πόρων.
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Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 103
Άρθρο 4, στοιχείο 6

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, στην επίτευξη 
πιο ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης, 
ιδίως τη δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις 
μεταφορές, και στην ποιότητα των 
υπηρεσιών για επιβάτες και εμπορεύματα, 
στην επίτευξη πιο ισορροπημένης 
κατανομής των μεταφορικών μέσων, στην 
προώθηση πολυτροπικών συστημάτων και 
στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 του ΕΤΠΑ που αναφέρεται μόνον στις περιοχές του στόχου 1, δίνει έμφαση στις 
μεταφορές. Το ΕΤΠΑ αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη μείωση και την ανακούφιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς ζωής, ιδίως 
προωθώντας και δημιουργώντας προσβάσιμο φυσικό περιβάλλον για τα άτομα αυτά στον τομέα 
του τουρισμού, των μεταφορών, και του κτηριακού περιβάλλοντος. Έχει ζωτική σημασία τα 
διαρθρωτικά ταμεία να μην οδηγούν στη δημιουργία εμποδίων πρόσβασης για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. Έτσι λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ώστε οι απαιτήσεις 
προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες να συνδεθούν με τη χορήγηση πόρων.

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

Τροπολογία 104
Άρθρο 4, παράγραφος 6

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, στην επίτευξη 
πιο ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα, μεγάλα 
ευρωπαϊκά τεχνικά και υλικοτεχνικά 
σχέδια (σαν το Galileo) και ενιαίες 
στρατηγικές αστικών περιοχών για καθαρές 
αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες συμβάλουν 
στη βελτίωση της πρόσβασης και στην 
ποιότητα των υπηρεσιών για επιβάτες και 
εμπορεύματα, στην επίτευξη πιο 
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πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Or. es

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 105
Άρθρο 4, στοιχείο 6

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες 
συμβάλουν στη βελτίωση της πρόσβασης 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών για 
επιβάτες και εμπορεύματα, στην επίτευξη 
πιο ισορροπημένης κατανομής των 
μεταφορικών μέσων, στην προώθηση 
πολυτροπικών συστημάτων και στη μείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

6) Επενδύσεις στις μεταφορές, που 
περιλαμβάνουν διευρωπαϊκά δίκτυα και 
ενιαίες στρατηγικές αστικών περιοχών για 
καθαρές, αειφόρες αστικές συγκοινωνίες, οι 
οποίες συμβάλουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης και στην ποιότητα των 
υπηρεσιών για επιβάτες και εμπορεύματα, 
στην επίτευξη πιο ισορροπημένης 
κατανομής των μεταφορικών μέσων, στην 
προώθηση πολυτροπικών συστημάτων και 
στη μείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορές στις αστικές περιοχές πρέπει να είναι αειφόρες. 

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 106
Άρθρο 4, στοιχείο 8

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες.

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες, βελτίωση της βάσης 
ικανοτήτων και διασφάλιση της 
πρόσβασης στις ΤΠΕ, 
συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης 
στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τους 
υπολογιστές για εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
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σε προϊόντα Ε&ΤΑ στις περιφέρειες που 
εξαρτώνται από τη γεωργία και την αλιεία 
και σε αυτές που παρουσιάζουν φυσικά 
μειονεκτήματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να διασφαλιστεί ότι οι περιφερειακές περιοχές θα μπορέσουν να αποκομίσουν 
οφέλη από τα σχέδια επέκτασης και χρήσης των υποδομών ΤΠΕ.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 107
Άρθρο 4, παράγραφος 8)

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες.

8) Mεγάλες επενδύσεις στην εκπαίδευση, 
που συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας, στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις περιφέρειες και στην 
αποκατάσταση των παραγωγικών 
μοντέλων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Λισαβώνας, όπως ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισαβώνας τον Μάρτιο 2000.

Τροπολογία: Inés Ayala Sender, Iratxe García PérezFrancisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 108
Άρθρο 4, παράγραφος 8

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες.

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της ζωής 
στις περιφέρειες, μέσω της εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών (όπως οι ψηφιακοί πίνακες) 
που διευκολύνουν την τηλεπρόσβαση.

Or. es
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Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 109
Άρθρο 4, στοιχείο 8

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην αύξηση της 
ελκυστικότητας και της ποιότητας της 
ζωής στις περιφέρειες.

8) Επενδύσεις στην εκπαίδευση, που 
συμβάλλουν στην στήριξη της βελτίωσης 
των ικανοτήτων και την προώθηση της δια 
βίου εκπαίδευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση των ικανοτήτων και η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικές 
επενδύσεις, μέσω των οποίων αυξάνεται η ελκυστικότητα της ποιότητας ζωής στις περιφέρειες. 

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 110
Άρθρο 4, στοιχείο 9

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας οι οποίες συμβάλλουν 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 
ποιότητα της ζωής στις περιφέρειες.

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής και 
της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας οι 
οποίες συμβάλλουν στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής στις 
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης και της 
χρήσης των ΤΠΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανάγκη να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή στις επενδύσεις στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 111
Άρθρο 4, στοιχείο 9

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 
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υπηρεσιών υγείας οι οποίες συμβάλλουν 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 
ποιότητα της ζωής στις περιφέρειες.

υπηρεσιών υγείας και ισότιμης πρόσβασης 
των ευαίσθητων ομάδων στην υγειονομική 
περίθαλψη, οι οποίες συμβάλλουν στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και την ποιότητα 
της ζωής στις περιφέρειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 του ΕΤΠΑ που αναφέρεται μόνον στις περιοχές του στόχου 1, δίνει έμφαση στην 
υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή και στο να εξασφαλιστεί ότι οι 
ευαίσθητες ομάδες, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, θα έχουν ισότιμη πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης και της πληροφόρησης περί θεμάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, που θα πρέπει να παρέχεται υπό μορφή προσπελάσιμη από τα άτομα 
αυτά.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 112
Άρθρο 4, στοιχείο 9

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας οι οποίες συμβάλλουν 
στην περιφερειακή ανάπτυξη και την 
ποιότητα της ζωής στις περιφέρειες.

9) Υγεία που περιλαμβάνει επενδύσεις για 
την ανάπτυξη και βελτίωση της παροχής 
υπηρεσιών υγείας, μέσω της χρήσης ΤΠΕ 
και εξ αποστάσεως υγειονομική 
περίθαλψη, οι οποίες συμβάλλουν στην 
περιφερειακή ανάπτυξη και την ποιότητα 
της ζωής στις περιφέρειες.

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 113
Άρθρο 4, στοιχείο 10

10) Άμεση ενίσχυση των επενδύσεων στις 
ΜΜΕ που συμβάλουν στη δημιουργία και 
τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

10) Άμεση ενίσχυση των επενδύσεων στις 
ΜΜΕ και των έργων κοινωνικής 
οικονομίας, που συμβάλουν στη δημιουργία 
και τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και πρέπει να υποστηριχθεί πέρα 
από την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 114
Άρθρο 4, στοιχείο 10

10) Άμεση ενίσχυση των επενδύσεων στις 
ΜΜΕ που συμβάλουν στη δημιουργία και 
τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

10) Άμεση ενίσχυση των επενδύσεων στις 
ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις που 
συμβάλουν στη δημιουργία και τη 
διασφάλιση θέσεων εργασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μεγάλη σημασία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Συνεπώς, ο 
εισηγητής πιστεύει ότι δεν δικαιολογείται αυτές να αποκλείονται από τις άμεσες ενισχύσεις.

Τροπολογία: Giovanni Claudio Fava

Τροπολογία 115
Άρθρο  4, σημείο 10 α) (νέο)

10 α) Δημόσια ασφάλεια, με σκοπό την 
προώθηση της λειτουργίας των 
οικονομικών δραστηριοτήτων στην 
περιφέρεια, μέσω επενδύσεων στις 
τεχνολογίες και σε εκστρατείες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ώστε 
να αποτραπεί η διείσδυση της 
εγκληματικότητας στην οικονομία και να 
διαχυθεί μια νοοτροπία νομιμότητας.

Or. it

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 116
Άρθρο 4, στοιχείο 11 (νέο)
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11) Η οικοδόμηση ικανοτήτων των 
τοπικών και περιφερειακών θεσμικών 
οργάνων για τη μεγιστοποίηση του δείκτη 
απορρόφησης, μέσω της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ των περιοχών σύγκλισης 
και των υπολοίπων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νέα κράτη μέλη πρέπει επειγόντως να οικοδομήσουν ικανότητα απορρόφησης των πόρων 
των διαρθρωτικών ταμείων. Συνεπώς, το πρόγραμμα πρέπει να επικεντρωθεί, ιδίως τα πρώτα 
χρόνια, στην οικοδόμηση ικανοτήτων προκειμένου τα κονδύλια να αξιοποιούνται 
αποτελεσματικά και αποδοτικά. Η Επιτροπή μέχρι σήμερα έχει επικεντρώσει τους πόρους στις 
κεντρικές διοικήσεις ώστε να προετοιμαστούν για την ένταξη αλλά η προσπάθεια αυτή πρέπει 
να επικεντρωθεί στα τοπικά και περιφερειακά επίπεδα που έχουν αγνοηθεί.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 117
Άρθρο 4, στοιχείο 10 α (νέο)

10 α) Αναβάθμιση του κτηριακού 
περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων και 
ανακαινίσεων, κατεδαφίσεων, βελτιώσεων 
του περιβάλλοντος γύρω από τα κτήρια, 
έργων ενεργειακής απόδοσης και 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στις 
υποβαθμισμένες περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναβάθμιση του κτηριακού περιβάλλοντος πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο των 
επιλέξιμων μέτρων καθόσον αυτά αποτελούν άμεσα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
προβλήματα. Η περιβαλλοντικώς φιλική και αειφόρος αναβάθμιση των υποβαθμισμένων 
περιοχών αποτελούν πανευρωπαϊκής κλίμακος προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε 
κοινοτικό επίπεδο μέσω ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 118
Άρθρο 4, στοιχείο 10 α (νέο)
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Ενίσχυση της διάρθρωσης, της θεσμικής 
ικανότητας και της 
αντιπροσωπευτικότητας των οργανώσεων 
και ενδιάμεσων επιμελητηρίων μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, μικροσκοπικών 
επιχειρήσεων και βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμόζουν και να βελτιώνουν συνεχώς το 
περιβάλλον τους προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικές και να συμβάλουν έτσι στην 
οικονομική και κοινωνική συνοχή. Για να εκπληρώνουν αυτό το ρόλο, χρειάζονται μια 
πλαισίωση.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 119
Άρθρο 5, εισαγωγή

Για τον στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» οι 
ενισχύσεις που χορηγεί το ΕΤΠΑ, στα 
πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης, επικεντρώνονται στις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

Για τον στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» οι 
ενισχύσεις που χορηγεί το ΕΤΠΑ, στα 
πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης, επικεντρώνονται στις 
ακόλουθες προτεραιότητες, αν και 
διατηρώντας μια κάποια ευελιξία για τις 
νεοεντασσόμενες (phasing-in) περιφέρειες :

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες που εντάσσονται στη νέα κατηγορία περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης αλλά που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την πραγματική διεργασία σύγκλισης, 
πρέπει να τυγχάνουν μιας κάποιας ευέλικτης αντίληψης ως προς τον ορισμό των 
προτεραιοτήτων, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε συνάρτηση με τις πραγματικές και 
ιδιαίτερες ανάγκες τους και να μην παραμείνουν καθυστερημένες έναντι των υπολοίπων 
περιφερειών που παρουσιάζουν σχετικά αναπτυξιακά πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένους τομείς. 
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 120
Άρθρο 5, εισαγωγή

Για τον στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» οι 
ενισχύσεις που χορηγεί το ΕΤΠΑ, στα 
πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης, επικεντρώνονται στις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

Για τον στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» οι 
ενισχύσεις που χορηγεί το ΕΤΠΑ, στα 
πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, και 
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του 
Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου, 
επικεντρώνονται κυρίως στους ακόλουθους 
τομείς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να υπάρξει καλύτερη συνέργεια μεταξύ του προγράμματος πλαισίου 
χρηματοδότησης και του προγράμματος διαρθρωτικής χρηματοδότησης.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 121
Άρθρο 5, εισαγωγή

Για τον στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» οι 
ενισχύσεις που χορηγεί το ΕΤΠΑ, στα 
πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών 
βιώσιμης ανάπτυξης, επικεντρώνονται στις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

Για τον στόχο «Περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» οι 
ενισχύσεις που χορηγεί το ΕΤΠΑ, στα 
πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών 
οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης, 
επικεντρώνονται στις ακόλουθες 
προτεραιότητες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι περιφέρειες έχουν κάποια μορφή υφιστάμενης περιφερειακής οικονομικής στρατηγικής 
και το ΕΤΠΑ πρέπει να προσπαθήσει να προσθέσει αξία σε αυτές αντί να δημιουργεί 
επικαλύψεις.
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Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 122
Άρθρο 5, στοιχείο 1

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, και 
ειδικότερα στα ακόλουθα:

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, και 
ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές 
ανάγκες, στα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές προτεραιότητες πρέπει να γίνουν αντιληπτές, ούτως ώστε να εφαρμοστούν 
αποτελεσματικά οι στρατηγικές περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 123
Άρθρο 5, στοιχείο 1, εισαγωγικό μέρος

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, και 
ειδικότερα στα ακόλουθα:

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, 
συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ιδιαιτερότητας κάθε εδαφικής περιοχής και των 
διαφορετικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων και αναγκών της, πρέπει να επιτραπεί μεγαλύτερη 
ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συγκεκριμένων μέτρων στις διάφορες περιφέρειες και 
τοπικές περιοχές, στο πλαίσιο των τριών προτεραιοτήτων των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ.

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

Τροπολογία 124
Άρθρο 5, παράγραφος 1
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1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, και 
ειδικότερα στα ακόλουθα:

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας ικανά 
να μειώσουν το τεχνολογικό χάσμα, και 
ειδικότερα στα ακόλουθα:

Or. es

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 125
Άρθρο 5, στοιχείο 1

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, και 
ειδικότερα στα ακόλουθα:

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, τα 
οποία πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη 
τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας για 
τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα 
στα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη μείωση και την ανακούφιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς ζωής, κυρίως με την 
προώθηση και τη δημιουργία προσβάσιμου περιβάλλοντος για τα άτομα αυτά. Η 
προσβασιμότητα αποτελεί κομβική και κεντρική συνιστώσα της στρατηγικής για αειφόρο 
περιφερειακή ανάπτυξη και πρέπει να αναγνωριστεί ως μια από τις προτεραιότητες. Όσον 
αφορά την αστική ανάπτυξη, και ιδίως τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στα κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα. Η προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες έχει ζωτική σημασία για το αστικό περιβάλλον.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 126
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 

1) Καινοτομία και οικονομία της γνώσης, 
μέσω της στήριξης του σχεδιασμού και της 
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υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, και 
ειδικότερα στα ακόλουθα:

υλοποίησης περιφερειακών στρατηγικών 
καινοτομίας οι οποίες οδηγούν σε αποδοτικά 
περιφερειακά συστήματα καινοτομίας, και 
ειδικότερα στα ακόλουθα, λαμβανομένων 
υπόψη των τοπικών αναγκών:

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της εταιρικότητας, που ευνοεί την αναγνώριση των περιφερειακών και 
τοπικών προτεραιοτήτων και την αποτελεσματική εφαρμογή τοπικών στρατηγικών στους τομείς 
της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης.

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

Τροπολογία 127
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α)

α) Ενίσχυση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων Ε&TΑ και καινοτομίας, που 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους της 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, 
μέσω της στήριξης βιομηχανικών ή ειδικών 
τεχνολογικών κέντρων, μέσω της 
προώθησης της μεταφοράς τεχνολογίας, 
μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών 
προβλέψεων και της συγκριτικής 
αξιολόγησης διεθνών πολιτικών με στόχο 
την προώθηση της καινοτομίας, και μέσω 
της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ 
εταιριών και κοινών πολιτικών Ε&TΑ και 
καινοτομίας.

α) Δημιουργία και ενίσχυση των 
περιφερειακών δυνατοτήτων Ε&TΑ και 
καινοτομίας, που συνδέονται άμεσα με τους 
στόχους της περιφερειακής οικονομικής 
ανάπτυξης, μέσω της στήριξης 
βιομηχανικών ή ειδικών τεχνολογικών 
κέντρων, μέσω της προώθησης της 
μεταφοράς τεχνολογίας, μέσω της 
ανάπτυξης τεχνολογικών προβλέψεων και 
της συγκριτικής αξιολόγησης διεθνών 
πολιτικών με στόχο την προώθηση της 
καινοτομίας, και μέσω της στήριξης της 
συνεργασίας μεταξύ εταιριών και κοινών 
πολιτικών Ε&TΑ και καινοτομίας.

Or. es

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 128
Άρθρο  5 παράγραφος 1 στοιχείο α

α) Ενίσχυση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων Ε&TΑ και καινοτομίας, που 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους της 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, 

α) Ενίσχυση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων Ε&TΑ και καινοτομίας, που 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους της 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, 
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μέσω της στήριξης βιομηχανικών ή ειδικών 
τεχνολογικών κέντρων, μέσω της 
προώθησης της μεταφοράς τεχνολογίας, 
μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών 
προβλέψεων και της συγκριτικής 
αξιολόγησης διεθνών πολιτικών με στόχο 
την προώθηση της καινοτομίας, και μέσω 
της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ 
εταιριών και κοινών πολιτικών Ε&TΑ και 
καινοτομίας.

ιδίως μέσω της στήριξης βιομηχανικών ή 
ειδικών τεχνολογικών κέντρων, μέσω της 
προώθησης της μεταφοράς τεχνολογίας, 
μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών 
προβλέψεων και της συγκριτικής 
αξιολόγησης διεθνών πολιτικών με στόχο 
την προώθηση της καινοτομίας, και μέσω 
της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ 
εταιριών και κοινών πολιτικών Ε&TΑ και 
καινοτομίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως ζήτησε και ο ΟΟΣΑ στα τελευταία πορίσματα των εργασιών του στον τομέα της 
«περιφερειακής ανάπτυξης»,  δεν πρέπει η έννοια της καινοτομίας να περιοριστεί στην έρευνα 
και την ανάπτυξη ( τεχνολογική πλευρά ) αλλά να επιτραπεί μια ευρύτερη ερμηνεία της έννοιας 
της καινοτομίας.

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

Τροπολογία 129
Άρθρο  5 παράγραφος 1 στοιχείο α

α) Ενίσχυση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων Ε&TΑ και καινοτομίας, που 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους της 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, 
μέσω της στήριξης βιομηχανικών ή ειδικών 
τεχνολογικών κέντρων, μέσω της 
προώθησης της μεταφοράς τεχνολογίας, 
μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών 
προβλέψεων και της συγκριτικής 
αξιολόγησης διεθνών πολιτικών με στόχο 
την προώθηση της καινοτομίας, και μέσω 
της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ 
εταιριών και κοινών πολιτικών Ε&TΑ και 
καινοτομίας.

α) Ενίσχυση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων Ε&TΑ και καινοτομίας, που 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους της 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, 
μέσω της στήριξης βιομηχανικών ή ειδικών 
τεχνολογικών κέντρων, μέσω της της 
προώθησης  βιομηχανικών Ε&ΤΑ σε ΜΜΕ,
της μεταφοράς τεχνολογίας, μέσω της 
ανάπτυξης τεχνολογικών προβλέψεων και 
της συγκριτικής αξιολόγησης διεθνών 
πολιτικών με στόχο την προώθηση της 
καινοτομίας, και μέσω της στήριξης της 
συνεργασίας μεταξύ εταιριών και κοινών 
πολιτικών Ε&TΑ και καινοτομίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να διευκρινίσει ιδίως  την υποστήριξη μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.  Ειδικά σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται μεγάλη καινοτομία για την επίτευξη 
των στόχων της Λισαβόνας.  Οι ιδέες αυτές πρέπει να ενθαρρυνθούν ιδιαίτερα.
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 130
Άρθρο  5 παράγραφος 1 στοιχείο α

α) Ενίσχυση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων Ε&TΑ και καινοτομίας, που 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους της 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, 
μέσω της στήριξης βιομηχανικών ή ειδικών 
τεχνολογικών κέντρων, μέσω της 
προώθησης της μεταφοράς τεχνολογίας, 
μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών 
προβλέψεων και της συγκριτικής 
αξιολόγησης διεθνών πολιτικών με στόχο 
την προώθηση της καινοτομίας, και μέσω 
της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ 
εταιριών και κοινών πολιτικών Ε&TΑ και 
καινοτομίας.

α) Ενίσχυση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων Ε&TΑ και καινοτομίας, που 
συνδέονται άμεσα με τους στόχους της 
περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, 
ιδίως μέσω της στήριξης βιομηχανικών ή 
ειδικών τεχνολογικών κέντρων, μέσω της 
προώθησης της μεταφοράς τεχνολογίας, 
μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικών 
προβλέψεων και της συγκριτικής 
αξιολόγησης διεθνών πολιτικών με στόχο 
την προώθηση της καινοτομίας, και μέσω 
της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ 
εταιριών και κοινών πολιτικών Ε&TΑ και 
καινοτομίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως ζήτησε και ο ΟΟΣΑ στα τελευταία πορίσματα των εργασιών του στον τομέα της 
«περιφερειακής ανάπτυξης», δεν πρέπει η έννοια της καινοτομίας να περιοριστεί στην έρευνα 
και την ανάπτυξη  (τεχνολογική πλευρά) αλλά να επιτραπεί μια ευρύτερη ερμηνεία της έννοιας 
της καινοτομίας.

Τροπολογία: Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Τροπολογία 131
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο  β)

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

β) Ενθάρρυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ 
με την προώθηση δικτύων συνεργασίας 
πανεπιστημίων-εταιριών, με τη στήριξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων ΜΜΕ 
και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ σε προωθημένες υπηρεσίες 
υποστήριξης επιχειρήσεων, με την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης καθαρών και 
καινοτόμων τεχνολογιών στις ΜΜΕ, καθώς 
και με ειδικά μέτρα και σχέδια δράσεων 
για την ενθάρρυνση των καινοτομιών στις 
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μικροσκοπικές επιχειρήσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα μέτρα αφορούν άμεσα τις μικρές και μικροσκοπικές επιχειρήσεις και η 
βοήθεια για την εισαγωγή καινοτομιών σε αυτές πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα ειδικά για αυτές 
τις επιχειρήσεις. 

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 132
Άρθρο 5, στοιχείο 1, στοιχείο  β)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατηρηθεί η μνεία στο άρθρο 2, 1) γ) (iii) του ισχύοντος Κανονισμού του ΕΤΠΑ για 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και λήψη δανείων.

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 133
Άρθρο 5, στοιχείο 1, στοιχείο β)

β) Ενθάρρυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ 
με την προώθηση δικτύων συνεργασίας 
πανεπιστημίων-εταιριών, με τη στήριξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων ΜΜΕ 
και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ σε προωθημένες υπηρεσίες 

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

ΜΜΕ σε προωθημένες υπηρεσίες 
υποστήριξης επιχειρήσεων, με την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης καθαρών και 
καινοτόμων τεχνολογιών στις ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καινοτόμες προσεγγίσεις μπορούν να προωθηθούν όχι μόνο εντός του πλαισίου συνεργασίας 
πανεπιστημίων-εταιρειών ή εξειδικευμένων επιχειρηματικών δικτύων αλλά και με άλλες μορφές 
διατομεακής συνεργασίας.

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 134
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β)

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

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

Or. el

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιχειρείται η διεύρυνση του πεδίου ενίσχυσης των ΜΜΕ με την 
αναφορά στην ανάγκη εκσυγχρονισμού τους, πέρα από την ενθάρρυνση της καινοτομίας σε 
αυτές. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η ρητή συμπερίληψη της αυτονόητης έννοιας των άμεσων 
επενδύσεων ως μέσο για την επίτευξη των στόχων αυτών.  

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 135
Άρθρο 5, στοιχείο 1, στοιχείο β)

β) Ενθάρρυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ 
με την προώθηση δικτύων συνεργασίας 

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

κοινωνίας των πολιτών-εταιρειών και 
πανεπιστημίων-εταιριών, με τη στήριξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων ΜΜΕ 
και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ σε προωθημένες υπηρεσίες 
υποστήριξης επιχειρήσεων, με την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης καθαρών και 
καινοτόμων τεχνολογιών στις ΜΜΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταιρικές σχέσεις είναι νέες μορφές συνεργασίας που αποσκοπούν στην προώθηση της 
καινοτομίας. Η συμμετοχή πολυτομεακών φορέων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν 
πρέπει να υποτιμάται. Έτσι λοιπόν, η παρούσα τροπολογία απλώς εισάγει την εταιρική σχέση 
κοινωνίας των πολιτών-επιχειρήσεων.

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 136
Άρθρο  5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επικέντρωση αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεδομένης της πολύ στενής 
ερμηνείας  της επιλεξιμότητας τους για επιδοτήσεις δεν αρκεί, πρέπει ωστόσο για μια λυσιτελή 
περιφερειακή πολιτική, να διατηρηθεί η επιδίωξη της προσαρμογής σε ειδικά περιφερειακά 
δεδομένα και ανάγκες με τη χρησιμοποίηση  επαρκών πεδίων διαμόρφωσής τους.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 137
Άρθρο  5 παράγραφος 1 στοιχείο β)
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β) Ενθάρρυνση της καινοτομίας στις ΜΜΕ 
με την προώθηση δικτύων συνεργασίας 
πανεπιστημίων-εταιριών, με τη στήριξη 
επιχειρηματικών δικτύων και ομάδων ΜΜΕ 
και με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
ΜΜΕ σε προωθημένες υπηρεσίες 
υποστήριξης επιχειρήσεων, με την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης καθαρών και 
καινοτόμων τεχνολογιών στις ΜΜΕ.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επικέντρωση αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεδομένης της πολύ στενής 
ερμηνείας  της επιλεξιμότητας τους για επιδοτήσεις δεν αρκεί, πρέπει ωστόσο για μια λυσιτελή 
περιφερειακή πολιτική, να διατηρηθεί η επιδίωξη της προσαρμογής σε ειδικά περιφερειακά 
δεδομένα και ανάγκες με τη χρησιμοποίηση  επαρκών πεδίων διαμόρφωσής τους.

Τροπολογία: Salvatore Tatarella

Τροπολογία 138
Άρθρο  5, σημείο 1), στοιχείο β α) (νέο)

β α) δημιουργία στενότερου δεσμού μεταξύ 
γνώσης και απασχόλησης, με σκοπό τη 
δημιουργία για τους νεαρούς σπουδαστές 
κύκλων κατάρτισης άμεσα συναρτημένων 
από τις πραγματικές εργασιακές 
δυνατότητες των επιχειρήσεων·

Or. it

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του στόχου "ανταγωνιστικότητα και απασχόληση", πρέπει να προωθεί 
μια ανάπτυξη που να δημιουργεί απασχόληση, ειδικότερα για τους νέους που μπορούν στην 
πλειοψηφία τους να συμβάλουν στην υλοποίηση της κοινωνίας της γνώσης.

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 139
Άρθρο 5, στοιχείο 1) γ)

γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
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διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες.

διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες και 
κατάρτιση σχεδίων και δράσεων για να 
τονωθούν η δημιουργία, η εξαγορά, η 
ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των 
μικροσκοπικών και των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι μικροσκοπικές και οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς τομείς, 
αποτελούν σημαντικές "δεξαμενές" θέσεων εργασίας, και έχουν σημαντικές αλλά 
ανεκμετάλλευτες δυνατότητες καινοτομιών. Προέχει να μην αφαιρέσουμε από τις περιφέρειες 
εκείνες που θέλουν να την αναγάγουν σε προτεραιότητα, τη δυνατότητα να στηρίζουν την 
ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων με τον τρόπο που ήδη το κάνουν.

Τροπολογία: Catherine Stihler, Eluned Morgan

Τροπολογία 140
Άρθρο 5, στοιχείο 1, στοιχείο γ)

γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες.

γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών, συμπεριλαμβανομένων και 
καινοτόμων προσεγγίσεων για την τόνωση 
της κοινωνικής οικονομίας και της 
τοπικής ανάπτυξης, και με την υποστήριξη 
της δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο του κανονισμού δεν περιέχει διάταξη για το ΕΤΠΑ που να στηρίζει την 
οικονομική κοινωνική ανάπτυξη εκτός των τομέων που ορίζει το άρθρο 8.

Τροπολογία: Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Τροπολογία 141
Άρθρο 5, στοιχείο 1) γ)
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γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και με την υποστήριξη της
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες.

γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες με 
την ενθάρρυνση των εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ υφισταμένων επιχειρήσεων και 
πανεπιστημίων και ιδρυμάτων 
τεχνολογικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ή μαθητείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε σημαντικό να τονίσουμε την έννοια της "εταιρικής σχέσης" και να μνημονεύσουμε σε 
αυτό το σημείο τα ιδρύματα τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ή μαθητείας, που 
συνδέονται στενά με τις μικρές και μικροσκοπικές επιχειρήσεις καθώς και με τις βιοτεχνίες.

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 142
Άρθρο 5, στοιχείο 1) γ)

γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες.

γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες με 
την ενθάρρυνση των εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ υφισταμένων επιχειρήσεων και 
πανεπιστημίων και ιδρυμάτων 
τεχνολογικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ή μαθητείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να είναι μόνο τα πανεπιστήμια επιλέξιμα.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 143
Άρθρο 5, στοιχείο 1) γ)
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γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες.

γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες με 
την ενθάρρυνση των εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ υφισταμένων επιχειρήσεων και 
πανεπιστημίων και ιδρυμάτων 
τεχνολογικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ή μαθητείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο όρος "πανεπιστήμια" είναι πολύ περιοριστικός διότι και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
συμβάλλουν στη δημιουργία επιχειρήσεων.

Τροπολογία: Ambroise GueEmanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 144
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες.

γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών, συμπεριλαμβανομένων των 
καινοτόμων δράσεων που τονώνουν την 
κοινωνική οικονομία και την τοπική 
ανάπτυξη και με την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Λισαβώνας, που καθορίστηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Λισαβώνας, τον Μάρτιο 2000. Η προτεινόμενη τροπολογία καλύπτει το κενό του σημερινού 
κανονισμού, στο άρθρο 8, το οποίο δεν μνημονεύει άλλους τομείς ικανούς να δημιουργήσουν 
οικονομική ανάπτυξη.
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Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 145
Άρθρο 5, στοιχείο 1, στοιχείο γ)

Γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με 
τη διευκόλυνση της οικονομικής 
αξιοποίησης νέων ιδεών και με την
υποστήριξη της δημιουργίας νέων εταιριών 
από πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες.

γ) Προώθηση της επιχειρηματικότητας με τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών, συμπεριλαμβανομένων και 
καινοτόμων προσεγγίσεων για την τόνωση 
της κοινωνικής οικονομίας και της 
τοπικής ανάπτυξης, και με την υποστήριξη 
της δημιουργίας νέων εταιριών από 
πανεπιστήμια και υφιστάμενες εταιρίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο του κανονισμού δεν περιέχει διάταξη για το ΕΤΠΑ που να στηρίζει την 
οικονομική κοινωνική ανάπτυξη εκτός των τομέων που ορίζει το άρθρο 8.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 146
Άρθρο 5, στοιχείο 1, στοιχείο γ) α (νέο)

γa) προώθηση των εταιρικών σχέσεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται περί διευκρινιστικής τροπολογίας που προσθέτει την «εταιρική σχέση δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα» στο οπλοστάσιο των διαθέσιμων μέσων.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 147
Άρθρο  5 παράγραφος 1 στοιχείο δ

δ) Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων 
και διευκολύνσεων επώασης με στόχο τη 
δημιουργία ή την επέκταση εταιριών 

δ) Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων, 
τοπικών προϋποθέσεων υποδομών και 
διευκολύνσεων επώασης με στόχο τη 
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έντασης γνώσης. δημιουργία ή την επέκταση εταιριών 
έντασης γνώσης.

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 148
Άρθρο  5 παράγραφος 1 στοιχείο δ α (νέο)

δα) Προώθηση της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης της 
ίδρυσης επιχειρήσεων,  ειδικών μέτρων για 
γυναίκες επιχειρηματίες με σκοπό τη 
διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης 
νέων ιδεών και την στήριξη της ίδρυσης 
νέων επιχειρήσεων που προκύπτουν από 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και υπάρχουσες 
επιχειρήσεις,  ενίσχυση των υποδομών και 
των υπηρεσιών,  οι οποίες επιτρέπουν το 
συνδυασμό του οικογενειακού με τον 
επαγγελματικό βίο.

Or. de

Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 149
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων 
και διευκολύνσεων επώασης με στόχο τη 
δημιουργία ή την επέκταση εταιριών 
έντασης γνώσης.

δ) Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων 
και διευκολύνσεων με στόχο την ικανότητα
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης των 
ΜΜΕ και την ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας 
νέων επιχειρήσεων με επενδύσεις 
κεφαλαίου και διευκολύνσεις επώασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να υπάρξει καλύτερη συνέργεια μεταξύ του χρηματροδοτούμενου 
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προγράμματος πλαισίου και του προγράμματος διαρθρωτικής χρηματοδότησης.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 150
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) δηµιουργία νέων χρηµατοδοτικών µέσων 
και διευκολύνσεων επώασης µε στόχο τη 
δηµιουργία ή την επέκταση εταιριών 
έντασης γνώσης.

δ) δηµιουργία νέων χρηµατοδοτικών µέσων 
και διευκολύνσεων επώασης µε στόχο τη 
δηµιουργία ή την επέκταση εταιριών 
έντασης γνώσης και τεχνολογίας όπου αυτό 
είναι δυνατό.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της τεχνολογίας, ως διαρθρωτικού παράγοντα ανάπτυξης, είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί με τα περισσότερα δυνατά μέσα. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 151
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων 
και διευκολύνσεων επώασης με στόχο τη 
δημιουργία ή την επέκταση εταιριών 
έντασης γνώσης.

δ) Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων 
και διευκολύνσεων επώασης με στόχο τη 
δημιουργία ή την επέκταση εταιριών 
έντασης γνώσης και ειδικότερα μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ανάγκη μεγαλύτερων επενδύσεων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συμβάλλουν 
σημαντικά στο κοινοτικό ΑΕΠ.

Τροπολογία: Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned Morgan

Τροπολογία 152
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο δ α (νέο)
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δα) ενδυνάμωση της ενεργού συμμετοχής 
των πλέον μειονεκτικών ομάδων στις 
αστικές και αγροτικές περιοχές, για την 
ανάπτυξη των κοινοτήτων τους και της 
τοπικής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 153
Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ α (νέο)

δα) Κινητοποίηση του ενδογενούς 
δυναμικού της περιφερειακής ανάπτυξης 
με τη δημιουργία και προώθηση τοπικών 
και περιφερειακών φορέων παροχής 
συμβουλών,  δραστηριοποίησης και 
συντονισμού («δημιουργία περιφερειακού 
δυναμικού») 

Or. de

Αιτιολόγηση

Και για την επίτευξη του στόχου της «περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» 
υπάρχει εν μέρει μεγάλη ανάγκη «δημιουργίας περιφερειακού δυναμικού». 

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

Τροπολογία 154
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο δ) α (νέο)

δ α) κατασκευή και εξοπλισμός 
τεχνολογικών κέντρων και κέντρων 
έρευνας και ανάπτυξης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβώνας και των στόχων του 
Γκαίτεμποργκ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, χρειάζεται επίσης να στηριχθεί η 
δημιουργία κέντρων έρευνας και τεχνολογικών κέντρων υψηλής ποιότητας .
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Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 155
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο  ε α (νέο)

ε α) προώθηση της οικονομικής 
αναβάθμισης με επίκεντρο τις κοινότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές από τις πλέον επιτυχείς εφαρμογές του ΕΤΠΑ αφορούσαν πληθυσμιακές ομάδες με 
βάση κοινότητες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί και να ενθαρρυνθεί.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 156
Άρθρο  5 παράγραφος 1 στοιχείο  δ α (νέο)

δα) Κινητοποίηση του ενδογενούς 
δυναμικού της περιφερειακής ανάπτυξης 
με τη δημιουργία και προώθηση τοπικών 
και περιφερειακών φορέων παροχής 
συμβουλών,  δραστηριοποίησης και 
συντονισμού («δημιουργία περιφερειακού 
δυναμικού») 

Or. de

Αιτιολόγηση

Και για την επίτευξη του στόχου της «περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης» 
υπάρχει εν μέρει μεγάλη ανάγκη «δημιουργίας περιφερειακού δυναμικού».

Τροπολογία: Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Τροπολογία 157
Άρθρο 5, παράγραφος 1) δ) α (νέο)

δ α) κατάρτιση σχεδίων και δράσεων για 
την παροχή κινήτρων υπέρ της 
δημιουργίας, της εξαγοράς, της ανάπτυξης 
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και του εκσυγχρονισμού των μικρών και 
μικροσκοπικών επιχειρήσεων και των 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσες περιφέρειες το επιθυμούν, θα μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη των 
μικροσκοπικών επιχειρήσεων έτσι όπως το κάνουν και σήμερα.

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

Τροπολογία 158
Άρθρο  5 παράγραφος 1 στοιχείο δ α (νέο)

δα) Άμεσες ενισχύσεις για επενδύσεις σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες 
συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση 
θέσεων εργασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε προβληματικές περιφέρειες η καλύτερη βοήθεια είναι συχνά η ενίσχυση της υπάρχουσας 
οικονομικής διάρθρωσης.  Η άμεση επιδότηση επενδύσεων προσλαμβάνει για το λόγο αυτό 
ιδιαίτερη σημασία παράλληλα με την επιδότηση της καινοτομίας.  Πρέπει λοιπόν να δοθεί αυτή 
η δυνατότητα. 

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 159
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο ε α (νέο)

εα) υποστήριξη των κοινωνικώς 
αποκλεισμένων ομάδων για την 
αντιμετώπιση των διαφορών που υπάρχουν 
όσον αφορά την πρόσβαση στις ΤΠΕ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες θα επωφεληθούν εξ ίσου από την 
πρόσβαση στις ΤΠΕ.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 160
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο στ α (νέο)

στ α) εντοπισμός των κοινωνικών αναγκών 
των μειονεκτικών κοινοτήτων και 
υποστήριξη της ανάπτυξης βιώσιμων 
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που 
θα ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους 
ανάγκες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανάγκες κοινωνικής οικονομίας πρέπει να εντοπιστούν με σαφήνεια και να στηριχθούν στο 
πλαίσιο του μέτρου αυτού, εξ ίσου με τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 161
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2) Περιβάλλον και πρόληψη των κινδύνων, 
και ειδικότερα στα ακόλουθα:

2) Περιβάλλον και πρόληψη των κινδύνων, 
όπου συμπεριλαμβάνονται και τα 
ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ιδιαιτερότητας κάθε εδαφικής περιοχής και των 
διαφορετικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων και αναγκών, πρέπει να επιτραπεί μεγαλύτερη 
ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συγκεκριμένων μέτρων στις διάφορες περιφέρειες και 
τοπικές περιοχές, στο πλαίσιο των τριών προτεραιοτήτων των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ.



AM\562438EL.doc 77/169 PE 357.528

EL

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 162
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α α (νέο)

α α) ο τουρισμός, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και η προώθηση των 
φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων ως 
αναπτυξιακό δυναμικό αειφόρου 
τουρισμού, η προστασία και η ενίσχυση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς για την 
υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, η 
παροχή βοήθειας για τη βελτίωση τις 
παροχής τουριστικών υπηρεσιών μέσω 
νέων, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας 
υπηρεσιών, όπου μπορεί σαφώς να 
καταδειχθεί ότι αυτό θα αυξήσει τα ΑΕΕ 
της εν λόγω περιοχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τουρισμός και η προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην οικοδόμηση περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Αυτό έγινε αποδεκτό κατά τον τρέχοντα γύρο αναθεώρησης των διαρθρωτικών ταμείων και 
αξιοποιήθηκε με επιτυχία για  την επίτευξη των στόχων.

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 163
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) Ενθάρρυνση επενδύσεων για την 
εξυγίανση μολυσμένων χώρων και γης και 
προώθηση της ανάπτυξης υποδομών που 
συνδέονται με την βιοποικιλότητα και τους 
χώρους Natura 2000 και συμβάλουν στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών.

α) Ενθάρρυνση επενδύσεων για την 
εξυγίανση μολυσμένων, 
ημιεγκαταλελειμμένων ή 
εγκαταλελειμμένων χώρων και γης και 
προώθηση της ανάπτυξης υποδομών που 
συνδέονται με την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, την 
βιοποικιλότητα και τη διαχείριση των 
χώρων Natura 2000 και συμβάλουν στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο αναφοράς των καλυπτομένων επιλέξιμων δραστηριοτήτων πρέπει να διευρυνθεί 
προκειμένου να περιλάβει και τους εγκαταλελειμμένους και ημιεγκαταλελειμμένους  χώρους και 
περιοχές. Ως ημιεγκαταλελειμμένη γη μπορεί να οριστεί κάθε έκταση ή εγκατάσταση που 
παλαιότερα χρησιμοποιείτο ή είχε αναπτυχθεί αλλά επί του παρόντος δεν αξιοποιείται πλήρως, 
μολονότι μπορεί εν μέρει να είναι κατειλημμένη ή να χρησιμοποιείται εν μέρει. Μπορεί επίσης 
να είναι κενή, εγκαταλελειμμένη ή μολυσμένη.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 164
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α) Ενθάρρυνση επενδύσεων για την 
εξυγίανση μολυσμένων χώρων και γης και 
προώθηση της ανάπτυξης υποδομών που 
συνδέονται με την βιοποικιλότητα και τους 
χώρους Natura 2000 και συμβάλουν στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών.

α) Ενθάρρυνση επενδύσεων για την 
εξυγίανση μολυσμένων χώρων και γης και 
την ανάπτυξη πράσινων αστικών 
περιοχών, και προώθηση της ανάπτυξης 
υποδομών που συνδέονται με την 
βιοποικιλότητα και τους χώρους Natura 
2000 και συμβάλουν στη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση 
των αγροτικών περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική πτυχή της αστικής αποκατάστασης.

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 165
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α α (νέο)

α α) ο τουρισμός, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και η προώθηση των 
φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων ως 
αναπτυξιακό δυναμικό αειφόρου 
τουρισμού, η προστασία και η ενίσχυση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς για την 
υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, η 
παροχή βοήθειας για τη βελτίωση τις 
παροχής τουριστικών υπηρεσιών μέσω 
νέων, υψηλότερης προστιθέμενης αξίας 
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υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τουρισμός και η προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην οικοδόμηση περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Αυτό έγινε αποδεκτό κατά τον τρέχοντα γύρο αναθεώρησης των διαρθρωτικών ταμείων και 
αξιοποιήθηκε με επιτυχία για  την επίτευξη των στόχων.

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 166
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο α)

α)  Ενθάρρυνση επενδύσεων για την 
εξυγίανση μολυσμένων χώρων και γης και 
προώθηση της ανάπτυξης υποδομών που 
συνδέονται με την βιοποικιλότητα και τους 
χώρους Natura 2000 και συμβάλουν στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών.

α)  Ενθάρρυνση επενδύσεων για την 
διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, 
την εξυγίανση μολυσμένων χώρων και γης 
και προώθηση της ανάπτυξης υποδομών που 
συνδέονται με την βιοποικιλότητα και τους 
χώρους Natura 2000 και συμβάλουν στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη 
διαφοροποίηση των αγροτικών περιοχών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος, είναι σημαντική η ρητή αναφορά στην διαχείριση 
των στερεών και υγρών αποβλήτων στις προτεραιότητες για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ στον τομέα 
του περιβάλλοντος. 

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 167
Άρθρο  5 παράγραφος 2 στοιχείο α α (νέο)

αα) Μετατροπή συμπεριλαμβανομένων : 
της ανάλυσης  των παλαιών αποβλήτων,  
εξυγίανσης εκτάσεων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς 
σκοπούς και  επαναφοράς τους σε πολιτική 
χρήση,  της αποκατάστασης των φυσικών 
χαρακτηριστικών τους ή αναδάσωσής 
τους,  απομάκρυνσης πολεμικού υλικού,  
ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού 
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κτιρίων των στρατοπέδων καθώς και του 
περιβάλλοντος χώρου τους για την 
οικονομική,  κοινωνική και πολιτισμική 
αναζωογόνησή τους και την ένταξή τους 
στην οικονομική δραστηριότητα, ιδίως με 
τη στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 168
Άρθρο  5 παράγραφος 2 στοιχείο β

β) Ενθάρρυνση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

β) Ενθάρρυνση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με σκοπό 
την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και 
για τον περιορισμό του διοξειδίου του 
άνθρακα καθώς και άλλων βλαβερών 
εκπομπών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με βάση το URBAN II (2000/C 141 04), σημείο 12, 5η περίπτωση.

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 169
Άρθρο 5, !παράγραφος 2, στοιχείο β)

β) Ενθάρρυνση της ενεργειακής
αποδοτικότητας και της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

β) Ενθάρρυνση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, της παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, την αειφόρο 
τεχνολογική ανάπτυξη, τη διαχείριση των 
αποβλήτων και την ανακύκλωση·.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της προώθησης των περιβαλλοντικών πτυχών της αειφόρου ανάπτυξης για την 
επίτευξη του στόχου της περιφεριακής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, πρέπει επίσης 
να θεωρηθούν ως κομβικές συνιστώσες και η τόνωση της αειφόρου τεχνολογικής ανάπτυξης, 
της διαχείριση των αποβλήτων και της ανακύκλωσης.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 170
Άρθρο  5 παράγραφος 2 στοιχείο γ

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
αστικών μεταφορών.

γ) Προώθηση μεταφορών φιλικών προς το 
περιβάλλον με τη χρήση ενοποιημένου 
συστήματος δημόσιας συγκοινωνίας,  με 
μέσα αποτελεσματικότερα,  αποδοτικότερα 
και πιο φιλοπεριβαλλοντικά, τα οποία θα  
σέβονται την κυκλοφορία των ποδηλατών 
και των πεζών.  Ευφυή μέσα συγκοινωνίας 
που συμβάλλουν στον περιορισμό της 
χρησιμοποίησης ιδιωτικών οχημάτων 

Or. de

Αιτιολόγηση

Με βάση το URBAN II (2000/C 141 04), σημείο 12, 4η περίπτωση.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 171
Άρθρο 5, στοιχείο 2, στοιχείο γ)

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
αστικών μεταφορών.

γ) Προώθηση των καθαρών δημόσιων 
αστικών μεταφορών, προσβάσιμων από 
όλους, συμπεριλαμβανομένων και των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη μείωση και την ανακούφιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς ζωής, κυρίως με την
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προώθηση και τη δημιουργία προσβάσιμου περιβάλλοντος για τα άτομα αυτά. Η 
προσβασιμότητα αποτελεί κομβική και κεντρική συνιστώσα της στρατηγικής για αειφόρο 
περιφερειακή ανάπτυξη και πρέπει να αναγνωριστεί ως μια από τις προτεραιότητες. Όσον 
αφορά την αστική ανάπτυξη, και ιδίως τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στα κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα. Η προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες έχει ζωτική σημασία για το αστικό περιβάλλον.

Τροπολογία: Richard Howitt, Catherine Stihler

Τροπολογία 172
Άρθρο 5, !παράγραφος 2, στοιχείο δ)

δ) Ανάπτυξη σχεδίων και μέτρων για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων.

δ) Ανάπτυξη σχεδίων και μέτρων για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων και άμβλυνση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων και τις 
οικιακές δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, 
ιδίως στο πλαίσιο των προβλεπομένων επιπέδων οικονομικής και φυσικής ανάπτυξης και τις 
προβλεπόμενες συνέπειες της κλιματικής μεταβολής. Επίσης, οι εκτιμήσεις όσον αφορά την  
αειφορία τόσο της περιφερειακής οικονομικής στρατηγικής όσο και της περιφερειακής εδαφικής 
στρατηγικής έχουν εντοπίσει τις ενδεχόμενες συνέπειες των προβλεπομένων επιπέδων 
ανάπτυξης στο περιβάλλον της περιοχής, επισημαίνοντας ιδίως ζητήματα όπως τα αειφόρα 
αποθέματα ύδατος και ενέργειας και η διαχείριση των προβλεπομένων αυξήσεων των 
αποβλήτων και των μεταφορών στην περιοχή.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 173
Άρθρο  5 παράγραφος 2 στοιχείο δ α (νέο)

δ α) Προσαρμογή σε εθνικό δίκαιο της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000 για τη δημιουργία 
πλαισίου κοινοτικών μέτρων στον τομέα 
της πολιτικής περί υδάτων(1).

––––––––––––––
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(1)ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σελ. 1.

Or. de

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

Τροπολογία 174
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο δ) α (νέο)

δ α) κατασκευή υποδομών διαχείρισης 
αποβλήτων, ύδρευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβώνας και των στόχων του 
Γκαίτεμποργκ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, χρειάζεται επίσης να στηριχθεί η 
δημιουργία κέντρων έρευνας και τεχνολογικών κέντρων υψηλής ποιότητας .

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 175
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3) Πρόσβαση, εκτός των μεγάλων αστικών 
κέντρων, σε μεταφορές και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος και ειδικότερα στα 
ακόλουθα:

3) Πρόσβαση σε μεταφορές και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος και ειδικότερα στα 
ακόλουθα:

α) Ενίσχυση των δευτερογενών δικτύων 
μέσω της βελτίωσης των ζεύξεων των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με 
περιφερειακά σιδηροδρομικά κέντρα, 
αεροδρόμια και λιμάνια ή με πολυτροπικά 
συστήματα, μέσω της παροχής ακτινικών 
ζεύξεων με βασικούς σιδηροδρομικούς 
άξονες, και μέσω της προώθησης 
περιφερειακών και τοπικών οδών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας,

α) Ενίσχυση των δευτερογενών δικτύων 
μέσω της βελτίωσης των ζεύξεων των 
μεγάλων ευρωπαϊκών αξόνων με 
περιφερειακά σιδηροδρομικά κέντρα, 
αεροδρόμια και λιμάνια ή με πολυτροπικά 
συστήματα, μέσω της παροχής ακτινικών 
ζεύξεων με βασικούς σιδηροδρομικούς 
άξονες, και μέσω της προώθησης 
περιφερειακών και τοπικών οδών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας,  ακτοπλοΐας,
θαλάσσιων συνδέσεων με μικρότερα νησιά 
και εγκάρσιων αεροπορικών συνδέσεων 
μεταξύ αερολιμένων πρώτης και δεύτερης 
κατηγορίας,
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β) Προώθηση της πρόσβασης και της 
αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών από τις 
ΜΜΕ με την υποστήριξη της πρόσβασης σε 
δίκτυα, τη δημιουργία δημόσιων σημείων 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, τον εξοπλισμό 
και την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών.

β) Προώθηση της πρόσβασης και της 
αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών από τις 
ΜΜΕ με την υποστήριξη της πρόσβασης σε 
δίκτυα, τη δημιουργία δημόσιων σημείων 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, τον εξοπλισμό 
και την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα προβλήματα πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ΤΠΕ για τις ΜΜΕ, υπάρχουν και στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, και ειδικότερα στις συνοικίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 176
Άρθρο 5, παράγραφος 3, εισαγωγή

3) Πρόσβαση, εκτός των μεγάλων αστικών 
κέντρων, σε μεταφορές και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος και ειδικότερα στα 
ακόλουθα:

3) Πρόσβαση σε μεταφορές και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, όπου συμπεριλαμβάνονται 
και τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της οικονομικής και κοινωνικής ιδιαιτερότητας κάθε εδαφικής περιοχής και των 
διαφορετικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων και αναγκών, πρέπει να επιτραπεί μεγαλύτερη 
ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συγκεκριμένων μέτρων στις διάφορες περιφέρειες και 
τοπικές περιοχές, στο πλαίσιο των τριών προτεραιοτήτων των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 177
Άρθρο 5, παράγραφος 3, εισαγωγή

3) Πρόσβαση, εκτός των μεγάλων αστικών 
κέντρων, σε μεταφορές και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος και ειδικότερα στα 

3) Πρόσβαση, ιδίως για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες και άλλες αποκλεισμένες 
κοινωνικώς ομάδες, εκτός των μεγάλων 
αστικών κέντρων, σε μεταφορές και 
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ακόλουθα: υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα 
στα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη μείωση και την ανακούφιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους τους τομείς ζωής, κυρίως με την 
προώθηση και τη δημιουργία προσβάσιμου περιβάλλοντος για τα άτομα αυτά. Η 
προσβασιμότητα αποτελεί κομβική και κεντρική συνιστώσα της στρατηγικής για αειφόρο 
περιφερειακή ανάπτυξη και πρέπει να αναγνωριστεί ως μια από τις προτεραιότητες. Όσον 
αφορά την αστική ανάπτυξη, και ιδίως τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στα κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα. Η προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες έχει ζωτική σημασία για το αστικό περιβάλλον.

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 178
Άρθρο 5, παράγραφος 3, εισαγωγή

3) Πρόσβαση, εκτός των μεγάλων αστικών 
κέντρων, σε μεταφορές και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος και ειδικότερα στα 
ακόλουθα:

3) Πρόσβαση σε μεταφορές και υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος και ειδικότερα στα 
ακόλουθα:

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι πρωτοβουλίες -των ΤΠΕ ειδικότερα- μπορούν και εντός των αστικών κέντρων να 
συμβάλουν σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Επειδή αναμένεται ενίσχυση των αστικών δομών, δεν θα 
ήταν καλό να αποκλεισθεί αυτή η δυνατότητα. Επί πλέον, ο όρος "μεγάλα αστικά κέντρα" 
αφήνει ασαφές το ποιές είναι οι επιλέξιμες περιοχές.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 179
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο α)

α) Ενίσχυση των δευτερογενών δικτύων 
μέσω της βελτίωσης των ζεύξεων των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με 

α) Ενίσχυση των δευτερογενών δικτύων 
μέσω της βελτίωσης των ζεύξεων των 
διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών με 
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περιφερειακά σιδηροδρομικά κέντρα, 
αεροδρόμια και λιμάνια ή με πολυτροπικά 
συστήματα, μέσω της παροχής ακτινικών 
ζεύξεων με βασικούς σιδηροδρομικούς 
άξονες, και μέσω της προώθησης 
περιφερειακών και τοπικών οδών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας,

περιφερειακά σιδηροδρομικά κέντρα, 
αεροδρόμια και λιμάνια ή με πολυτροπικά 
συστήματα, μέσω της παροχής ακτινικών 
ζεύξεων με βασικούς σιδηροδρομικούς 
άξονες και με εγκάρσιες αεροπορικές 
γραμμές μεταξύ αερολιμένων α΄ και β΄ 
κατηγορίας, και μέσω της προώθησης 
περιφερειακών και τοπικών οδών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς και των 
θαλασσίων γραμμών επικοινωνίας με τα 
νησιά και ειδικότερα με τα μικρά νησιά

Or. es

Αιτιολόγηση

Για την ανάπτυξη αυτών των περιφερειών, πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία και βελτίωση 
εσωτερικών γραμμών και πρέπει να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές μεταξύ περιοχών 
απομακρυσμένων από τους βασικούς αναπτυξιακούς πόλους.

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 180
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο α) α (νέο)

αα) παροχή σταθερής και βιώσιμης 
αύξησης της απασχόλησης σε περιοχές που 
αντιμετωπίζουν ραγδαία επέκταση και 
ανάπτυξη της υποδομής απασχόλησης, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
της επιταχυνόμενης ανάπτυξης σε 
στοχοθετημένες περιοχές, μέσω δικτύων 
επιχειρήσεων και τομεακής ανάπτυξης, 
κέντρων και υπηρεσιών για τη δημιουργία 
ΜΜΕ και επέκταση των χρηματοδοτικών 
μέσων για την προαγωγή της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν ένα επί πλέον εμπόδιο όσον αφορά την παροχή υποδομών 
απασχόλησης για την υλοποίηση του στόχου της Λισσαβόνας όσον αφορά την ανάπτυξη, επειδή 
πρέπει να στηρίξουν την προβλεπόμενη περιφερειακή αύξηση θέσεων απασχόλησης. Οι 
κανονισμοί δεν αναφέρονται ιδαιτέρως στη στρατηγική της Λισσαβόνας. Οιαδήποτε αναφορά 
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περιορίζεται στην ανάγκη επικέντρωσης στη στήριξη των πλέον στερημένων οικονομιών. Το 
σχέδιο για αειφόρες κοινότητες θέτει φιλόδοξους στόχους για τις περιφέρειες. Η αποτυχία 
ευθυγράμμισης της μεταρρύθμισης των διαρθρωτικών ταμείων με το Σχέδιο θα αποτελέσει μια 
χαμένη ευκαιρία.

Τροπολογία: Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Τροπολογία 181
Άρθρο 5, παράγραφος 3), στοιχείο β)

β) Προώθηση της πρόσβασης και της 
αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών από τις 
ΜΜΕ με την υποστήριξη της πρόσβασης σε 
δίκτυα, τη δημιουργία δημόσιων σημείων 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, τον εξοπλισμό 
και την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών.

β) Προώθηση της πρόσβασης και της 
αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών από τις 
ΜΜΕ με την υποστήριξη της πρόσβασης σε 
δίκτυα, τη δημιουργία δημόσιων σημείων 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, τον εξοπλισμό 
και την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρμογών, μέσω κυρίως της κατάρτισης 
σχεδίων δράσεων υπέρ των 
μικροσκοπικών και βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση στις ΤΠΕ έχει μεγάλη σημασία για όλες τις επιχειρήσεις και θα ήταν σκόπιμο να 
διευκολυνθεί αυτή η πρόσβαση με ειδικά μέτρα υπέρ των μικροσκοπικών και των βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων. 

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 182
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο β)

β) Προώθηση της πρόσβασης και της 
αποτελεσµατικής χρήσης των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών από τις 
ΜΜΕ µε την υποστήριξη της πρόσβασης σε 
δίκτυα, τη δηµιουργία δηµόσιων σηµείων 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, τον εξοπλισµό 
και την ανάπτυξη υπηρεσιών και 
εφαρµογών.

β) Προώθηση της πρόσβασης και της 
αποτελεσµατικής χρήσης των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών από τις 
ΜΜΕ, με την εγκατάσταση υποδομών στις 
πιο απομακρυσμένες περιφέρειες, µε την 
υποστήριξη της πρόσβασης σε δίκτυα, τη 
δηµιουργία δηµόσιων σηµείων πρόσβασης 
στο διαδίκτυο, τον εξοπλισµό και την 
ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρµογών.
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Or. el

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη υποδομών στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες δεν αποκλείεει τις περιοχές αυτές 
από την ανάπτυξη άλλων μορφών εργασίας, όπως η τηλεεργασία.. 

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 183
Άρθρο  5 παράγραφος 3 στοιχείο β α (νέο)

βα) σφαιρικά σχέδια για την αειφόρο 
ανάπτυξη αστικών περιοχών που έχουν 
υποστεί κρίση,  μεσαίων και μικρών 
πόλεων με κεντρική θέση στην περιοχή 
τους ,  αναζωογόνηση της σχέσης πόλης -
επαρχίας :
i) ο συνδυασμός των πεδίων λήψης 
μέτρων,  οικονομίας,  απασχόλησης,  
κοινωνικών υποθέσεων,  ανώτατης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης,  πολιτισμού,  
πολεοδομίας και αξιοποίησης εκτάσεων,  
προστασίας του περιβάλλοντος,  
μεταφορών και άλλων τεχνικών υποδομών,  
ii) λειτουργίες κοινωνικής πρόνοιας στην 
σχέση πόλης - επαρχίας, 
iii) δημιουργία υποδομών που από τη 
διάστασή τους ανταποκρίνονται στην 
τοπική ανάπτυξη και στην ανάπτυξη 
απασχόλησης,  ενισχύσεις για τοπικούς 
φορείς παροχής υπηρεσιών με τους 
οποίους δημιουργούνται θέσεις εργασίας,  
με εξαίρεση των μέτρων που  επιδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ),
iv) Ενίσχυση τοπικών και περιφερειακών 
εταιρικών σχέσεων και αναπτυξιακών 
δομών για την άμεση συμμετοχή των 
πολιτών,
v) Εφαρμογή καινοτόμων και 
πειραματικών προτύπων σχεδίων και 
σχεδίων επίδειξης για την αειφόρο 
ανάπτυξη των αστικών κέντρων.



AM\562438EL.doc 89/169 PE 357.528

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Κατ' αντιστοιχία με την ανάπτυξη των πόλεων που αναφέρει η διάταξη του άρθρου 8 του 
διαλαμβάνει ότι η ανάπτυξη των αστικών κέντρων χρήζει ειδικών μέτρων και για το λόγο αυτό 
πρέπει να επεκταθεί και να εξειδικευθεί η παρέμβαση του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 184
Άρθρο  5 παράγραφος 3 στοιχείο β α (νέο)

βα) Άμεσες ενισχύσεις για επενδύσεις σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  οι οποίες 
συνεισφέρουν στη δημιουργία και 
διατήρηση θέσεων εργασίας.

Or. de

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

Τροπολογία 185
Άρθρο 5, παράγραφος 3 α) (νέα)

3 α) ανάκτηση αστικών περιοχών:
α) εγκατάσταση και βελτίωση κοινωνικού 
εξοπλισμού για συλλογική χρήση·
β) στήριξη της βιώσιμης αστικής 
ανάπτυξης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, την 
εξοικονόμηση νερού, την ανακύκλωση 
αποβλήτων, τη δημιουργία περισσότερου 
πρασίνου και την βελτίωση των ήδη 
υπαρχόντων χώρων πρασίνου·
γ) πολεοδομική αποκατάσταση και 
δημιουργία υποδομών που να επιτρέπουν 
την προαγωγή των οικονομικών 
δραστηριοτήτων και την πρόσβαση στις 
νέες τεχνολογίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας·
δ) βελτίωση της πρόσβασης, προαγωγή 
των δημοσίων μεταφορών και κατάργηση 
των αρχιτεκτονικών εμποδίων.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβώνας και των στόχων του 
Γκαίτεμποργκ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, χρειάζεται επίσης να στηριχθεί η 
δημιουργία κέντρων έρευνας και τεχνολογικών κέντρων υψηλής ποιότητας .

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

Τροπολογία 186
Άρθρο 5, παράγραφος 3 β) (νέα)

3 β) ενισχύσεις προς περιοχές με ειδικές 
δυσκολίες ή με φυσικά μειονεκτήματα:
α) βελτίωση των μεταφορικών και 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών ως λύση 
στα προβλήματα πρόσβασης που 
αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές
β) στήριξη οικονομικών δραστηριοτήτων 
που θα αξιοποιούν το ενδογενές δυναμικό 
αυτών των περιοχών (βελτίωση 
τουριστικών υποδομών, βιοτεχνικά 
προϊόντα κλπ.)
γ) δράσεις για τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισαβώνας και των στόχων του 
Γκαίτεμποργκ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, χρειάζεται επίσης να στηριχθεί η 
δημιουργία κέντρων έρευνας και τεχνολογικών κέντρων υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 187
Άρθρο 6, παράγραφοι -1 και -1α (νέες)

Η διασυνοριακή συνεργασία θα καλύπτει 
όλες τις αγροτικές περιφέρειες κατά μήκος 
των εσωτερικών συνόρων καθώς και 
ορισμένες αγροτικές περιφέρειες κατά 
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μήκος των εξωτερικών συνόρων.  
Επιπλέον,  θα αφορά και τις γειτονικές 
παράκτιες περιφέρειες.  Πρέπει να 
βοηθηθούν οι τοπικοί φορείς για να 
αντιμετωπίσουν τα κοινά προβλήματα, τα 
οποία για παράδειγμα συνίστανται σε 
δυσκολίες ανάπτυξης αστικών και 
αγροτικών παράκτιων περιοχών,  την 
ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων και 
στην χρηματοδότηση των δικτύων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Σε ό,τι αφορά μέτρα για την ενίσχυση της 
διασυνοριακής συνεργασίας με την 
ευρύτερη έννοια,  τα κράτη μέλη και οι 
περιφέρειες καλούνται,  εν όψει της 
διεύρυνσης,  να διαπιστώσουν κατά πόσο 
είναι εύλογη και αποτελεσματική η επιλογή 
των 13 των περιοχών που ορίστηκαν στο 
πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΙΙΙ 
Β.  Στόχος αυτής της εξέτασης είναι να 
καθοριστούν από κοινού με την Επιτροπή  
περιοχές για τη διεθνική συνεργασία που 
να παρουσιάζουν κάποια συνοχή και στις 
οποίες υπάρχουν κοινά συμφέροντα και 
ευκαιρίες.  Στο επίκεντρο μιας τέτοιας 
συνεργασίας πρέπει να βρίσκονται 
στρατηγικές προτεραιότητες διεθνικής 
κλίμακας,  όπως Ε&TA,  η κοινωνία της 
πληροφόρησης,  το περιβάλλον,  η 
πρόληψη των κινδύνων και τη σφαιρική 
αντιμετώπιση του τομέα διαχείρισης των 
υδάτων. .

Or. de

Αιτιολόγηση

Και στην προσωρινή έκθεση Χατζηδάκη και στο έγγραφο εργασίας της Fara ( τροπολογία 24 
στο άρθρο 6 ) τονίζεται ότι πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και 
στους γενικούς κανόνες.  Το κείμενο αυτό των γενικών διατάξεων πρέπει να επαναληφθεί ώστε 
να αποτραπούν αποκλίνουσες ερμηνείες στα διάφορα κράτη μέλη που θα έθεταν σε κίνδυνο το 
πλέγμα των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και στόχων.  Οι γενικές διατάξεις αποτελούν 
κανονισμό του Συμβουλίου.  Ο κανονισμός για το ΕΤΠΑ είναι κοινός κανονισμός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 188
Άρθρο 6

Για τον στόχο “Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία”, οι ενισχύσεις που χορηγεί το 
ΕΤΠΑ επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

Για τον στόχο “Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία”, οι ενισχύσεις που χορηγεί το 
ΕΤΠΑ επικεντρώνονται στην 
ολοκληρωμένη αειφόρο περιφερειακή 
ανάπτυξη μέσω:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αειφόρος ανάπτυξη πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 189
Άρθρο 6 παράγραφος 1

1) Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων μέσω 
κοινών στρατηγικών για τη βιώσιμη εδαφική 
ανάπτυξη, και κυρίως:

1) Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων μέσω 
κοινών στρατηγικών για την ίση βιώσιμη 
ανάπτυξη διασυνοριακών περιφερειών, και 
κυρίως:

α) Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και 
ιδίως της ανάπτυξης ΜΜΕ στους τομείς του 
τουρισμού, των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και του διασυνοριακού 
εμπορίου.

α) Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και 
ιδίως της ανάπτυξης ΜΜΕ στους τομείς του 
τουρισμού, των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και του διασυνοριακού 
εμπορίου της υποδομής στα πανεπιστήμια 
και στην ερευνητική δραστηριότητα.

β) Ενθάρρυνση της προστασίας και κοινής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος.

β) Ενθάρρυνση της προστασίας και κοινής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος καθώς και 
της πρόληψης κινδύνων.

βα) Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των 
αγροτικών περιοχών

γ) Μείωση της απομόνωσης μέσω της 
καλύτερης πρόσβασης στα δίκτυα και στις 
υπηρεσίες μεταφορών, πληροφοριών και 
επικοινωνιών και σε διασυνοριακά 
συστήματα ύδρευσης, διαχείρισης 
αποβλήτων και ενέργειας, και

δ) Μείωση της απομόνωσης μέσω της 
καλύτερης πρόσβασης στα δίκτυα και στις 
υπηρεσίες μεταφορών, πληροφοριών και 
επικοινωνιών και σε διασυνοριακά 
συστήματα ύδρευσης, διαχείρισης 
αποβλήτων και ενέργειας, και

δ) Ανάπτυξη της συνεργασίας, των ε) Ανάπτυξη της συνεργασίας, των 
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δυνατοτήτων και της κοινής χρήσης 
υποδομών ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία, 
ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

δυνατοτήτων και της κοινής χρήσης 
υποδομών ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία, 
ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.
εα) Σήμα σφαιρικά σχέδια για την αειφόρο 
αστική ανάπτυξη « αδελφών πόλεων » ( 
που χωρίζονται μόνο από τα σύνορα ) και 
βελτίωση της σχέσης τους με τις γύρω 
περιοχές.  

Επιπλέον, το ΕΤΠΑ είναι δυνατό να 
συνεισφέρει στην προώθηση της ενοποίησης 
των διασυνοριακών αγορών εργασίας, των 
τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, των 
ίσων ευκαιριών, της εκπαίδευσης και της 
κοινωνικής ένταξης και της κοινής χρήσης 
ανθρωπίνων πόρων και εγκαταστάσεων για 
Ε&TΑ.

Επιπλέον, το ΕΤΠΑ είναι δυνατό να 
συνεισφέρει στην προώθηση της ενοποίησης 
των διασυνοριακών αγορών εργασίας, των 
τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, των 
ίσων ευκαιριών, της εκπαίδευσης και της 
κοινωνικής ένταξης και της κοινής χρήσης 
ανθρωπίνων πόρων και εγκαταστάσεων για 
Ε&TΑ.
Στο πλαίσιο του διασυνοριακού  
λειτουργικού προγράμματος σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, μπορεί μέχρι ενός 
ορισμένου ποσοστού των πιστώσεων να 
δημιουργηθεί ένα Ταμείο για μικρότερα 
μέτρα,  στα οποία συμμετέχουν οι τοπικοί 
παράγοντες,  και στο οποίο θα διατίθενται 
πόροι με τη μορφή σφαιρικών 
επιδοτήσεων.  Μικρά μέτρα θεωρούνται 
αυτά που δεν υπερβαίνουν τις 300.000 
ευρώ. .

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην τελευταία παράγραφο : ένα τέτοιο Ταμείο υπάρχει στο INTERREG ΙΙΙ Α της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου.  Συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
γειτονικών περιφερειών,  πράγμα που αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή 
εφαρμογή ενός διασυνοριακού λειτουργικού προγράμματος.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 190
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1) Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων μέσω 
κοινών στρατηγικών για τη βιώσιμη εδαφική 
ανάπτυξη, και κυρίως:

1) Ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών 
και κοινωνικών δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων στις νησιωτικές χώρες,
μέσω κοινών στρατηγικών για τη βιώσιμη 
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εδαφική ανάπτυξη, και κυρίως:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νησιωτικά κράτη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη δημιουργία και ανάπτυξη 
δράσεων συνεργασίας με γειτονικά κράτη μέλη, λόγω των γεωγραφικών μειονεκτημάτων τους. 
Αυτός ο αποκλεισμός ενός ολόκληρου τομέα δράσεων εδαφικής συνεργασίας είναι 
απαράδεκτος.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 191
Άρθρο 6, παράγραφος 2), εισαγωγή

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών, μέσω της χρηματοδότησης 
δικτύων και δράσεων που οδηγούν σε 
ενοποιημένη ανάπτυξη του εδάφους με τις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ 
θαλάσσιων περιφερειών, μέσω της 
χρηματοδότησης δικτύων και δράσεων που 
οδηγούν σε ενοποιημένη ανάπτυξη του 
εδάφους με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ θαλασσίων περιφερειών μπορεί να είναι και πολυμερής.

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 192
Άρθρο  6 παράγραφος 1 στοιχείο α

α) Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και 
ιδίως της ανάπτυξης ΜΜΕ στους τομείς του 
τουρισμού, των πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων και του διασυνοριακού 
εμπορίου.

α) Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και 
ιδίως της ανάπτυξης ΜΜΕ στους τομείς του 
τουρισμού, των πολιτιστικών και 
αθλητικών δραστηριοτήτων και του 
διασυνοριακού εμπορίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αθλητισμός μπορεί επίσης να προσφέρει μεγάλη συμβολή στην ευρωπαϊκή διαπεριφερειακή 
συνεργασία.
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Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber 

Τροπολογία 193
Άρθρο  6 παράγραφος 1 στοιχείο β

β) Ενθάρρυνση της προστασίας και κοινής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος.

β) Ενθάρρυνση της προστασίας και κοινής 
διαχείρισης του περιβάλλοντος και της 
πρόληψης των κινδύνων στον τομέα της 
προστασίας από φυσικές καταστροφές..

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προστασία από φυσικές καταστροφές έχει πρόδηλη η διασυνοριακή διάσταση και πρέπει να 
συμπεριληφθεί στα μέτρα του ΕΤΠΑ.

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 194
Άρθρο 6, στοιχείο 1, στοιχείο γ)

γ) Μείωση της απομόνωσης μέσω της 
καλύτερης πρόσβασης στα δίκτυα και στις 
υπηρεσίες μεταφορών, πληροφοριών και 
επικοινωνιών και σε διασυνοριακά 
συστήματα ύδρευσης, διαχείρισης 
αποβλήτων και ενέργειας, και

γ) Μείωση της απομόνωσης μέσω της 
καλύτερης πρόσβασης στα δίκτυα και στις 
υπηρεσίες μεταφορών, πληροφοριών και 
επικοινωνιών και σε διασυνοριακά 
συστήματα ύδρευσης, διαχείρισης 
αποβλήτων και ενέργειας, και της 
βελτίωσης της διασυνοριακής 
συνδεσιμότητας των θαλάσσιων 
περιφερειών, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στη «διασυνοριακή συνεργασία» μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών, καθώς και στην «υπερεθνική» συνεργασία (άρθρο 6, 2).

Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 195
Άρθρο 6, παράγραφος 1, συμπερασματική πρόταση
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Επιπλέον, το ΕΤΠΑ είναι δυνατό να 
συνεισφέρει στην προώθηση της ενοποίησης 
των διασυνοριακών αγορών εργασίας, των 
τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, των 
ίσων ευκαιριών, της εκπαίδευσης και της 
κοινωνικής ένταξης και της κοινής χρήσης 
ανθρωπίνων πόρων και εγκαταστάσεων για
Ε&TΑ.

Επιπλέον, το ΕΤΠΑ είναι δυνατό να 
συνεισφέρει στην προώθηση αειφόρων 
κοινοτήτων, της ενοποίησης των 
διασυνοριακών αγορών εργασίας, των 
τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης, των 
ίσων ευκαιριών, της εκπαίδευσης και της 
κοινωνικής ένταξης και της κοινής χρήσης 
ανθρωπίνων πόρων και εγκαταστάσεων για 
Ε&TΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια των αειφόρων κοινοτήτων πρέπει να ενσωματωθεί στη διασυνοριακή δραστηριότητα.

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 196
Άρθρο  6 παράγραφος 1 στοιχείο δ

δ) Ανάπτυξη της συνεργασίας, των 
δυνατοτήτων και της κοινής χρήσης 
υποδομών ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία, 
ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

δ) Ανάπτυξη της συνεργασίας, των 
δυνατοτήτων και της κοινής χρήσης 
υποδομών ιδιαίτερα σε τομείς όπως η υγεία, 
ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η 
εκπαίδευση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αθλητισμός μπορεί επίσης να προσφέρει μεγάλη συμβολή στην ευρωπαϊκή διαπεριφερειακή 
συνεργασία.

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 197
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) α (νέο)

δα) Καταπολέμηση της εγκληματικότητας 
και προστασία των συνόρων.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Σε απόλυτη συνάρτηση με τους στόχους της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων, η συμπερίληψη της καταπολέμησης της εγκληματικότητας και της 
προστασίας των συνόρων στις προτεραιότητες του ΕΤΠΑ για το στόχο "Ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία" κρίνεται ως απολύτως αναγκαία. Επιπλέον, η ύπαρξη αυτών των φαινομένων 
υπονομεύει την περιφερειακή ανάπτυξη και το επενδυτικό κλίμα.  

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 198
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ) α (νέο)

δα) προώθηση ενός μοντέλου 
αποκεντρωμένης διαχείρισης του 
INTERREG.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει τη λογική της αιτιολογικής σκέψης (12) που εισάγει 
ειδικές διατάξεις, μια από τις οποίες είναι και η διαχείριση. Το αποκεντρωμένο μοντέλο 
INTERREG έχει αποδειχθεί ότι αξίζει και, συνεπώς, πρέπει να θεωρείται χρήσιμο για την 
υλοποίηση του στόχου της εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 199
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών, μέσω της χρηματοδότησης 
δικτύων και δράσεων που οδηγούν σε 
ενοποιημένη ανάπτυξη του εδάφους με τις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών και σε αρμονία με το "σχέδιο 
δράσης για σχέσεις καλής γειτονίας", μέσω 
της χρηματοδότησης δικτύων και δράσεων 
που οδηγούν σε ενοποιημένη ανάπτυξη του 
εδάφους με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής - Γ΄ Έκθεση για την οικονομική και κοινωνική 
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συνοχή (CΟΜ(2004)0107).

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 200
Άρθρο 6, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών, μέσω της χρηματοδότησης 
δικτύων και δράσεων που οδηγούν σε 
ενοποιημένη ανάπτυξη του εδάφους με τις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης και της διμερούς 
συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών, μέσω της χρηματοδότησης 
δικτύων και δράσεων που οδηγούν σε 
ενοποιημένη ανάπτυξη του εδάφους με τις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διεθνική συνεργασία αφορά μόνο τα κράτη μέλη. Διαφορετικά, 
το άρθρο αυτό θα μπορούσε να ερμηνευτεί κατά τρόπο που να επιτρέπει τη συμμετοχή τρίτων 
χωρών στη διεθνκή συνεργασία που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ. Αυτό θα αντέβαινε στον 
στόχο της πολιτικής για τη συνοχή που αφορά την παροχή βοήθειας σε κράτη μέλη.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 201
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών, μέσω της χρηματοδότησης 
δικτύων και δράσεων που οδηγούν σε 
ενοποιημένη ανάπτυξη του εδάφους με τις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ 
θαλάσσιων περιφερειών, μέσω της 
χρηματοδότησης δικτύων και δράσεων που 
οδηγούν σε ενοποιημένη ανάπτυξη του 
εδάφους με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ θαλασσίων περιφερειών μπορεί να είναι και πολυμερής.
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Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 202
Άρθρο  6 παράγραφος 2

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών, μέσω της χρηματοδότησης 
δικτύων και δράσεων που οδηγούν σε 
ενοποιημένη ανάπτυξη του εδάφους με τις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών, μέσω της χρηματοδότησης 
δικτύων και δράσεων που οδηγούν σε 
ενοποιημένη ανάπτυξη του εδάφους κυρίως 
με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προτεραιότητες που εισηγείται η Επιτροπή είναι καθορισμένες πολύ περιοριστικά και δεν 
λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις πολύ διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες,  τις περιφερειακές 
ανάγκες και τις πρακτικές δυνατότητες στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 203
Άρθρο  6 παράγραφος 2

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών, μέσω της χρηματοδότησης 
δικτύων και δράσεων που οδηγούν σε 
ενοποιημένη ανάπτυξη του εδάφους με τις 
ακόλουθες προτεραιότητες:

2) Καθιέρωση και ανάπτυξη διεθνικής 
συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων 
περιφερειών, μέσω της χρηματοδότησης 
δικτύων και δράσεων που οδηγούν σε 
ενοποιημένη ανάπτυξη του εδάφους κυρίως 
με τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προτεραιότητες που εισηγείται η Επιτροπή είναι καθορισμένες πολύ περιοριστικά και δεν 
λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις πολύ διαφορετικές γεωγραφικές συνθήκες,  τις περιφερειακές 
ανάγκες και τις πρακτικές δυνατότητες στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης. 



PE 357.528v01-00 100/169

EL

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

Τροπολογία 204
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο β)

β) Βελτίωση της πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
διασυνοριακούς τομείς διευρωπαϊκών 
δικτύων, βελτιωμένη τοπική και 
περιφερειακή πρόσβαση σε εθνικά και 
διεθνικά δίκτυα και συστήματα, βελτιωμένη 
διαλειτουργικότητα εθνικών και 
περιφερειακών συστημάτων και προώθηση 
προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

β) Βελτίωση της πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
διασυνοριακούς τομείς διευρωπαϊκών 
δικτύων, βελτιωμένη τοπική και 
περιφερειακή πρόσβαση σε εθνικά και 
διεθνικά δίκτυα και συστήματα, βελτιωμένη 
διαλειτουργικότητα εθνικών και 
περιφερειακών συστημάτων και προώθηση 
προηγμένων τεχνολογιών διοικητικής 
μέριμνας, πληροφοριών και επικοινωνιών,

Or. es

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 205
Άρθρο 6, στοιχείο 2, στοιχείο β)

β) Βελτίωση της πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
διασυνοριακούς τομείς διευρωπαϊκών 
δικτύων, βελτιωμένη τοπική και 
περιφερειακή πρόσβαση σε εθνικά και 
διεθνικά δίκτυα και συστήματα, βελτιωμένη 
διαλειτουργικότητα εθνικών και 
περιφερειακών συστημάτων και προώθηση 
προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

β) Βελτίωση της πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε 
τομείς διευρωπαϊκών δικτύων, βελτιωμένη 
τοπική και περιφερειακή πρόσβαση σε 
εθνικά και διεθνικά δίκτυα και συστήματα, 
βελτιωμένη διαλειτουργικότητα εθνικών και 
περιφερειακών συστημάτων και προώθηση 
προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ΔΕΔ είναι εξ ορισμού διεθνικά και όλα τα τμήματα του δικτύου, και όχι μόνο οι 
διασυνοριακές συνιστώσες, είναι ζωτικής σημασίας.

Τροπολογία: Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Τροπολογία 206
Άρθρο 6, στοιχείο 2, στοιχείο γ)
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γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση και 
ρύπανση εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς 
και τις χιονοστιβάδες. Τα προγράμματα 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν την 
προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη 
υποδομών, τη σύνταξη και την εφαρμογή 
διεθνικών σχεδίων βοήθειας, κοινών 
συστημάτων χαρτογράφησης κινδύνων και 
την ανάπτυξη κοινών οργάνων για τη 
μελέτη, την πρόληψη, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων.

γ) Πρόληψη των κινδύνων και της 
κλιματικής μεταβολής, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση και 
ρύπανση εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς 
και τις χιονοστιβάδες, καθώς επίσης και 
την βιοποικιλότητα, την περιβαλλοντική 
διαχείριση και την αειφόρο παραγωγή 
ενέργειας. Τα προγράμματα είναι δυνατόν 
να περιλαμβάνουν την προμήθεια 
εξοπλισμού και την ανάπτυξη υποδομών, τη 
σύνταξη και την εφαρμογή διεθνικών 
σχεδίων βοήθειας, κοινών συστημάτων 
χαρτογράφησης κινδύνων και την ανάπτυξη 
κοινών οργάνων για τη μελέτη, την 
πρόληψη, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 207
Άρθρο 6, παράγραφος 2) γ)

γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση και 
ρύπανση εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς 
και τις χιονοστιβάδες. Τα προγράμματα 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν την 
προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη 
υποδομών, τη σύνταξη και την εφαρμογή 
διεθνικών σχεδίων βοήθειας, κοινών 
συστημάτων χαρτογράφησης κινδύνων και 
την ανάπτυξη κοινών οργάνων για τη 
μελέτη, την πρόληψη, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων.

γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, κλιματικές αλλαγές, 
θαλάσσια ρύπανση και ρύπανση 
εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς, 
τους τροπικούς κυκλώνες, τις εκρήξεις 
ηφαιστείων, (διαγραφή) τις χιονοστιβάδες, 
τις δασικές πυρκαγιές και την απερήμωση. 
Τα προγράμματα είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού 
και την ανάπτυξη υποδομών, τη σύνταξη και 
την εφαρμογή διεθνικών σχεδίων βοήθειας, 
κοινών συστημάτων χαρτογράφησης 
κινδύνων και την ανάπτυξη κοινών οργάνων 
για τη μελέτη, την πρόληψη, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τροπικοί κυκλώνες αποτελούν και αυτοί μείζονα πηγή κινδύνων για ορισμένες 
υπεραπόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Τροπολογία 208
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση και 
ρύπανση εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς 
και τις χιονοστιβάδες. Τα προγράμματα 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν την 
προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη 
υποδομών, τη σύνταξη και την εφαρμογή 
διεθνικών σχεδίων βοήθειας, κοινών 
συστημάτων χαρτογράφησης κινδύνων και 
την ανάπτυξη κοινών οργάνων για τη 
μελέτη, την πρόληψη, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων.

γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, ξηρασίες, κλιματικές 
αλλαγές, θαλάσσια ρύπανση και ρύπανση 
εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς, 
τις εκρήξεις ηφαιστείων, (διαγραφή) τις 
χιονοστιβάδες, τις δασικές πυρκαγιές και 
την απερήμωση. Τα προγράμματα είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν την προμήθεια 
εξοπλισμού και την ανάπτυξη υποδομών, τη 
σύνταξη και την εφαρμογή διεθνικών 
σχεδίων βοήθειας, κοινών συστημάτων 
χαρτογράφησης κινδύνων και την ανάπτυξη 
κοινών οργάνων για τη μελέτη, την 
πρόληψη, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει η απαρίθμηση των παραγόντων κινδύνου να είναι όσο το δυνατόν πιο εξαντλητική, 
ώστε να καλυφθούν όλοι οι κίνδυνοι.

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 209
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συµπεριλαµβανοµένης της προώθησης της 

γ) Πρόληψη των κινδύνων,
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της
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θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πληµµύρες, θαλάσσια ρύπανση και 
ρύπανση εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισµούς 
και τις χιονοστιβάδες. Τα προγράµµατα 
είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν την 
προµήθεια εξοπλισµού και την ανάπτυξη 
υποδοµών, τη σύνταξη και την εφαρµογή 
διεθνικών σχεδίων βοήθειας, κοινών 
συστηµάτων χαρτογράφησης κινδύνων και 
την ανάπτυξη κοινών οργάνων για τη 
µελέτη, την πρόληψη, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων.

θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, κλιματικές αλλαγές,
θαλάσσια ρύπανση και ρύπανση
εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και
προστασία από τη διάβρωση, τους
σεισμούς, τις εκρήξεις ηφαιστείων, τους 
τυφώνες, τις χιονοστιβάδες, τις πυρκαγιές 
των δασών και την απερήμωση της γης. 
Τα προγράμματα είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού
και την ανάπτυξη υποδομών, τη σύνταξη και 
την εφαρμογή διεθνικών σχεδίων βοήθειας, 
κοινών συστημάτων χαρτογράφησης 
κινδύνων και την ανάπτυξη κοινών οργάνων 
για τη μελέτη, την πρόληψη, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων και κινδύνων που 
απορρέουν από την έρευνα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Στο πνεύμα του σκεπτικού των προτάσεων του Εισηγητή, οι τυφώνες είναι επίσης πιθανό να 
επιφέρουν τεράστιες καταστροφές. Δυστυχώς έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λόγω αβλεψίας ή 
αδυναμίας ελέγχου, κατά τη διάρκεια επιστημονικών ερευνών, δημιουργήθηκαν προβλήματα 
στο περιβάλλον.

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 210
Άρθρο  6, παράγραφος 2), στοιχείο γ)

γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση και 
ρύπανση εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς 
και τις χιονοστιβάδες. Τα προγράμματα 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν την 
προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη 
υποδομών, τη σύνταξη και την εφαρμογή 
διεθνικών σχεδίων βοήθειας, κοινών 
συστημάτων χαρτογράφησης κινδύνων και 
την ανάπτυξη κοινών οργάνων για τη 

γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, κλιματικές αλλαγές,
θαλάσσια ρύπανση και ρύπανση 
εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, σε ό,τι αφορά 
ακόμη και την παράκτια γραμμή, από την 
υδρογεωλογική καταστροφή, τους 
σεισμούς, τις εκρήξεις ηφαιστείων, 
(διαγραφή) τις χιονοστιβάδες, τις δασικές 
πυρκαγιές και την απερήμωση. Τα 
προγράμματα είναι δυνατόν να 
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μελέτη, την πρόληψη, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων.

περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού 
και την ανάπτυξη υποδομών, τη σύνταξη και 
την εφαρμογή διεθνικών σχεδίων βοήθειας, 
κοινών συστημάτων χαρτογράφησης 
κινδύνων και την ανάπτυξη κοινών οργάνων 
για τη μελέτη, την πρόληψη, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο φυσικών και 
τεχνολογικών κινδύνων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκόπιμο είναι να μνημονευθεί μια ευρύτερη σειρά φαινομένων που έχουν μεγάλη σημασία σε 
πολλά κράτη μέλη και που θα πρέπει γι΄ αυτό να περιληφθούν μεταξύ των προτεραιοτήτων της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, συμπληρώνοντας τον αρχικό κατάλογο.

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 211
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο γ)

γ) Πρόληψη των κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση και 
ρύπανση εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς 
και τις χιονοστιβάδες. Τα προγράμματα 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν την 
προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη 
υποδομών, τη σύνταξη και την εφαρμογή 
διεθνικών σχεδίων βοήθειας, κοινών 
συστημάτων χαρτογράφησης κινδύνων και 
την ανάπτυξη κοινών οργάνων για τη 
μελέτη, την πρόληψη, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων.

γ) Πρόληψη των κινδύνων, και της 
κλιματικής μεταβολής, 
συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της 
θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας 
από πλημμύρες, θαλάσσια ρύπανση και 
ρύπανση εσωτερικών υδάτων, πρόληψη και 
προστασία από τη διάβρωση, τους σεισμούς 
και τις χιονοστιβάδες. Τα προγράμματα 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν την 
προμήθεια εξοπλισμού και την ανάπτυξη 
υποδομών, τη σύνταξη και την εφαρμογή 
διεθνικών σχεδίων βοήθειας, κοινών 
συστημάτων χαρτογράφησης κινδύνων και 
την ανάπτυξη κοινών οργάνων για τη 
μελέτη, την πρόληψη, την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο φυσικών και τεχνολογικών 
κινδύνων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη 
μέσων για τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και της 
αειφόρου παραγωγής ενέργειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής αποτελεί κομβικό παράγοντα της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της Ένωσης και ως τέτοια πρέπει να είναι και κεντρική συνιστώσα της πολιτικής της 
Ένωσης για τη συνοχή. Η ανάπτυξη μέσων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και της αειφόρου παραγωγής ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του εν λόγω στόχου.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 212
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

δ) Δημιουργία επιστημονικών και 
τεχνολογικών δικτύων σε τομείς που 
αφορούν την ισόρροπη ανάπτυξη διεθνικών 
περιοχών, και περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων και ζεύξεων 
για την πρόσβαση σε επιστημονικές γνώσεις 
και τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ 
εγκαταστάσεων Ε&TΑ και διεθνών κέντρων 
αριστείας Ε&TΑ, την ανάπτυξη διεθνικών 
κοινοπραξιών για την κοινή χρήση πόρων 
Ε&TΑ, την αδελφοποίηση ιδρυμάτων 
μεταφοράς τεχνολογίας και την ανάπτυξη 
κοινών μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής για 
την υποστήριξη της Ε&TΑ στις ΜΜΕ.

δ) Δημιουργία επιστημονικών και 
τεχνολογικών δικτύων σε τομείς που 
αφορούν την ισόρροπη ανάπτυξη διεθνικών 
περιοχών, και περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων , 
συμβάλλοντας έτσι σε μια καλύτερη 
ενσωμάτωση αυτών των τελευταίων στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, και ζεύξεων 
για την πρόσβαση σε επιστημονικές γνώσεις 
και τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ 
εγκαταστάσεων Ε&TΑ και διεθνών κέντρων 
αριστείας Ε&TΑ, την ανάπτυξη διεθνικών 
κοινοπραξιών για την κοινή χρήση πόρων 
Ε&TΑ, την αδελφοποίηση ιδρυμάτων 
μεταφοράς τεχνολογίας και την ανάπτυξη 
κοινών μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής για 
την υποστήριξη της Ε&TΑ στις ΜΜΕ.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την από 16 Οκτωβρίου 2002 Ανακοίνωση της Επιτροπής (CΟΜ(2002)0565.

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

Τροπολογία 213
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

δ) Δημιουργία επιστημονικών και 
τεχνολογικών δικτύων σε τομείς που 
αφορούν την ισόρροπη ανάπτυξη διεθνικών 
περιοχών, και περιλαμβάνουν τη δημιουργία 

δ) Δημιουργία επιστημονικών και 
τεχνολογικών δικτύων σε τομείς που 
αφορούν την ισόρροπη ανάπτυξη διεθνικών 
περιοχών και τη μείωση του τεχνολογικού 
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δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων και ζεύξεων 
για την πρόσβαση σε επιστημονικές γνώσεις 
και τη μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ 
εγκαταστάσεων Ε&TΑ και διεθνών κέντρων 
αριστείας Ε&TΑ, την ανάπτυξη διεθνικών 
κοινοπραξιών για την κοινή χρήση πόρων 
Ε&TΑ, την αδελφοποίηση ιδρυμάτων 
μεταφοράς τεχνολογίας και την ανάπτυξη 
κοινών μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής για 
την υποστήριξη της Ε&TΑ στις ΜΜΕ.

χάσματος, και περιλαμβάνουν τη 
δημιουργία δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων 
και ζεύξεων για την πρόσβαση σε 
επιστημονικές γνώσεις και τη μεταφορά 
τεχνολογίας μεταξύ εγκαταστάσεων Ε&TΑ 
και διεθνών κέντρων αριστείας Ε&TΑ, την 
ανάπτυξη διεθνικών κοινοπραξιών για την 
κοινή χρήση πόρων Ε&TΑ, την 
αδελφοποίηση ιδρυμάτων μεταφοράς 
τεχνολογίας και την ανάπτυξη κοινών μέσων 
χρηματοδοτικής τεχνικής για την 
υποστήριξη της Ε&TΑ στις ΜΜΕ.

Or. es

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 214
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ) α (νέο)

δα) ισόρροπη εδαφική συνεργασία, 
αυξημένη συνεργασία και κοινή δράση για 
την αειφόρο ανάπτυξη και βελτίωση της 
κατανόησης των εδαφικών δομών, των 
αναπτυξιακών τάσεων και των χωρικών 
συνεπειών του μελλοντικού ρόλου των 
περιφερειών στην ευρωπαϊκή και την 
παγκόσμια οικονομία, που θα στηρίζονται 
με ένα συνεκτικό και πολυκεντρικό 
πρότυπο συμπληρωματικών πόλεων, 
κωμοπόλεων, αγροτικών περιοχών, 
παράκτιων και περιφερειακών περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αξιοποιώντας την επιτυχία του τρέχοντος προγράμματος Interreg IIIB, ο στόχος της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας πρέπει να υπεισέλθει σε ευρύτερα θέματα από αυτά που 
προτείνονται εν προκειμένω. Συνεπώς, οι τροπολογίες αυτές προτείνουν συμπληρωματικούς 
τομείς συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων εταίρων.
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Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 215
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ) β (νέο)

δβ) η προστασία των φυσικών πόρων και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, η 
προστασία και η βελτίωση του φυσικού 
περιβάλλοντος των περιφερειών και η 
διατήρηση και ανάπτυξη των φυσικών 
στοιχείων και η προστασία και βελτίωση 
του δομημένου περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη 
αποτελεσματικών, ολοκληρωμένων και 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών αειφόρου 
ανάπτυξης και η απόκτηση πληρέστερης 
εικόνας όσον αφορά τους φυσικούς πόρους 
και την πολιτιστική κληρονομιά και του 
τρόπου με τον οποίο αυτά μπορούν να 
ενσωματωθούν με επιτυχία σε υπερεθνικές 
στρατηγικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αξιοποιώντας την επιτυχία του τρέχοντος προγράμματος Interreg IIIB, ο στόχος της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας πρέπει να υπεισέλθει σε ευρύτερα θέματα από αυτά που 
προτείνονται εν προκειμένω. Συνεπώς, οι τροπολογίες αυτές προτείνουν συμπληρωματικούς 
τομείς συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων εταίρων.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 216
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ) γ (νέο)

δγ) συνεργασία σε θέματα θαλάσσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται και η ανάπτυξη 
λιμενικών δικτύων, οι ναυτιλιακές 
υπηρεσίες, οι οικονομικές συνδέσεις 
μεταξύ λιμένων και οι συνδέσεις μεταξύ 
λιμένων και ενδοχώρας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αξιοποιώντας την επιτυχία του τρέχοντος προγράμματος Interreg IIIB, ο στόχος της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας πρέπει να υπεισέλθει σε ευρύτερα θέματα από αυτά που 
προτείνονται εν προκειμένω. Συνεπώς, οι τροπολογίες αυτές προτείνουν συμπληρωματικούς 
τομείς συνεργασίας μεταξύ ευρωπαίων εταίρων.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 217
Άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο 2 (νέο)

Η Επιτροπή οφείλει να μεριμνά ώστε ένα 
πνεύμα ολοκληρωμένης εδαφικής 
προσέγγισης να διαπνέει τον ορισμό και 
την οριοθέτηση των διεθνικών περιοχών 
που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, ώστε να υπάρξουν 
συνεκτικότεροι χώροι συνεργασίας, φορείς 
πραγματικών σχεδίων εδαφικής 
ανάπτυξης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός και η οριοθέτηση διεθνικών περιοχών συνεργασίας πρέπει να αποδεσμευθεί από τις 
διοικητικές διαιρέσεις που χαρακτηρίζουν το κάθε κράτος μέλος και να προτείνει συνεκτικούς 
εδαφικούς χώρους που θα έχουν κάθε συμφέρον να συνεργασθούν για να εξυπηρετήσουν τα 
κοινά τους συμφέροντα.

Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 218
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ) α (νέο)

δα) συνεργασία στην επιχειρηματικότητα 
και την ανάπτυξη ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων του 
τουρισμού, του πολιτισμού, της παιδείας 
και της υγείας και τη στήριξη βιώσιμων 
κοινοτήτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτό θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 219
Άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο δ) β (νέο)

δβ) ζητήματα χωροταξίας στις πόλεις και 
την ύπαιθρο, με σαφή υπερεθνική 
διάσταση, όπως περιγράφονται στην 
Ευρωπαϊκή Εδαφική Αναπτυξιακή 
Προοπτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ζητήματα αυτά αποτελούν θεμελιώδες μέρος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Αναπτυξιακής 
Προοπτικής και ζήτημα προτεραιότητας όπου σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στο πλαίσιο των 
υφισταμένων προγραμμάτων.

Τροπολογία: Thijs Berman

Τροπολογία 220
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης, της ανταλλαγής εμπειριών 
μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών 
και της ανάπτυξης κοινών σχεδίων σε ένα 
ή περισσότερα πεδία με εστίαση στα 
θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Οφείλουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία και ένας καλός τρόπος είναι να ενθαρρύνουμε την 
ανάπτυξη κοινών σχεδίων σε διάφορα πεδία και να μην περιοριστούμε στην ανταλλαγή 
εμπειριών και στη δημιουργία δικτύων.

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 221
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης, της ανταλλαγής εμπειριών 
μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών 
και με την από κοινού ανάπτυξη και 
εκτέλεση σχεδίων από διάφορες 
περιφέρειες, με εστίαση στα θέματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 
2 και στο άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων για δίκτυα συνεργασίας τα 
οποία καλύπτουν ολόκληρη την Κοινότητα 
και δράσεων που περιλαμβάνουν μελέτες, 
συλλογή δεδομένων καθώς και 
παρακολούθηση και ανάλυση των 
αναπτυξιακών τάσεων στην Κοινότητα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πέρα από την αμοιβαία συνεννόηση, προς ενίσχυση της συνεργασίας, και η από κοινού 
εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίων θα συμβάλει στη βελτίωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας. 
Συνεπώς οι δράσεις αυτές δεν πρέπει να λείψουν. Βλ. επίσης τροπολογία 7 του εισηγητή.

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 222
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 8, 

3) Η ανάπτυξη της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας και η ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της περιφερειακής 
πολιτικής με την προώθηση της δικτύωσης 
και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και με 
εστίαση στα θέματα που αναφέρονται στο 
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συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και στα άρθρα 
8, 9, 10 και 11, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων για δίκτυα συνεργασίας τα 
οποία καλύπτουν ολόκληρη την Κοινότητα 
και δράσεων που περιλαμβάνουν μελέτες, 
συλλογή δεδομένων καθώς και 
παρακολούθηση και ανάλυση των 
αναπτυξιακών τάσεων στην Κοινότητα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενσωματωθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία στο στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 223
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

3) Η ανάπτυξη της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας και η ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της περιφερειακής 
πολιτικής με την προώθηση της δικτύωσης 
και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και με 
εστίαση στα θέματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και στα άρθρα 
8, 9, 10 και 11, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων για δίκτυα συνεργασίας τα 
οποία καλύπτουν ολόκληρη την Κοινότητα 
και δράσεων που περιλαμβάνουν μελέτες, 
συλλογή δεδομένων καθώς και 
παρακολούθηση και ανάλυση των 
αναπτυξιακών τάσεων στην Κοινότητα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαπεριφερειακή συνεργασία πρέπει να είναι δυνατή στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας, διότι εάν υπάγεται αποκλειστικά στην κοινή διαχείριση των 
προγραμμάτων των στόχων "σύγκλιση" και "περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση", οι περιφέρειες που δεν θα είναι επιλέξιμες για αυτούς τους στόχους δεν θα 
μπορούν να κάνουν διαπεριφερειακή συνεργασία. Αφετέρου, η διαπεριφερειακή συνεργασία 
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πρέπει να είναι δυνατή και για τις αγροτικές περιοχές, για τις περιοχές που είναι εξαρτημένες 
από την αλιεία, τις περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και τις υπεραπόκεντρες περιφέρειες. 

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 224
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και δημοσίων οργανισμών, 
και με εστίαση στα θέματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 4, παράγραφοι 4 και 5, στο 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 
8, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
για δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υπάρχουσα διατύπωση είναι υπερβολικά περιοριστική.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 225
Άρθρο  6 παράγραφος 3

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και των εταίρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1360/99, και με εστίαση στα 
θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού, 
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περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 226
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 
εμπειριών και ανάπτυξης σχεδίων μεταξύ
περιφερειακών και τοπικών αρχών και με 
εστίαση στα θέματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και στα άρθρα
8, 9, 10 και 11, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων για δίκτυα συνεργασίας τα 
οποία καλύπτουν ολόκληρη την Κοινότητα 
και δράσεων που περιλαμβάνουν μελέτες, 
συλλογή δεδομένων καθώς και 
παρακολούθηση και ανάλυση των 
αναπτυξιακών τάσεων στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει το άρθρο και υπογραμμίζει τη σημασία της ανάπτυξης 
σχεδίων για την εδαφική συνεργασία.

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 227
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής με την προώθηση 
της δικτύωσης και της ανταλλαγής 

3) Η ανάπτυξη της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας και η ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της περιφερειακής 
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εμπειριών μεταξύ περιφερειακών και 
τοπικών αρχών και με εστίαση στα θέματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 8, 
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων για 
δίκτυα συνεργασίας τα οποία καλύπτουν 
ολόκληρη την Κοινότητα και δράσεων που 
περιλαμβάνουν μελέτες, συλλογή 
δεδομένων καθώς και παρακολούθηση και 
ανάλυση των αναπτυξιακών τάσεων στην 
Κοινότητα.

πολιτικής με την προώθηση της δικτύωσης 
και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και με 
εστίαση στα θέματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 και στα άρθρα 
8, 9, 10 και 11, συμπεριλαμβανομένων 
προγραμμάτων για δίκτυα συνεργασίας τα 
οποία καλύπτουν ολόκληρη την Κοινότητα 
και δράσεων που περιλαμβάνουν μελέτες, 
συλλογή δεδομένων καθώς και 
παρακολούθηση και ανάλυση των 
αναπτυξιακών τάσεων στην Κοινότητα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενσωματωθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία στο στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 228
Άρθρο 7, στοιχεία α) και β)

α) ΦΠΑ· α) διαγράφεται
β) τόκοι για οφειλές, β) τόκοι για οφειλές και άλλες επιβαρύνσεις 

ή τέλη που συνδέονται με τις οφειλές, 
εκτός και αν η οφειλή έχει προκληθεί από 
καθυστερήσεις που οφείλονται σε 
αναστολή πληρωμών της Επιτροπής, εν 
αναμονή αποσαφήνισης των κανόνων και 
εφόσον εν συνεχεία οι ανησυχίες της 
Επιτροπής αποδειχθούν αβάσιμες,

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή ανέστειλε τις πληρωμές και εγκεκριμένα σχέδια 
ξεκίνησαν καλή τη πίστει με δημιουργία χρεών. Αν οι ανησυχίες της Επιτροπής αποδειχθούν 
αβάσιμες οι συμμετέχοντες στο σχέδιο δεν πρέπει να καλούνται να αναλάβουν το βάρος του 
χρέους που προκλήθηκε για λόγους που δεν συνδέονται με δική τους ευθύνη.
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Τροπολογία 229
Άρθρο 7

Οι παρακάτω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες 
για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ:.

Οι παρακάτω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες 
για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ:

α) ΦΠΑ, α) επιστρεπτέος ΦΠΑ,

β) τόκοι για οφειλές, β) τόκοι για οφειλές,
γ) αγορά γης για ποσό που ξεπερνά το 10% 
της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της 
σχετικής δράσης,

γ) αγορά γης για ποσό που ξεπερνά το 10% 
της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της 
σχετικής δράσης,

δ) στέγαση, δ) στέγαση, εξαιρέσει των κοινωνικών 
κατοικιών και των δαπανών για δημοτικές 
υποδομές στις ζώνες κατοικίας, 

ε) αποξήλωση πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής.

ε) αποξήλωση πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής.

Or. pl

Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 230
Άρθρο 7, στοιχείο δ)

δ) στέγαση, δ) στέγαση, εξαιρέσει των δαπανών για την 
ανακαίνιση κοινωνικών κατοικιών,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βάσει των κανονισμών, η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση των ενεργειακών δαπανών 
περιλαμβάνονται στους βασικούς στόχους που η Επιτροπή προτίθεται να επιδιώξει στο πλαίσιο 
της παρούσας μεταρρύθμισης των διαρθρωτικών ταμείων.

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 231
Άρθρο 7

Οι παρακάτω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες Οι παρακάτω δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες 
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για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ:. για ενίσχυση από το ΕΤΠΑ:
α) ΦΠΑ, α) επιστρεφόμενος ΦΠΑ,

β) τόκοι για οφειλές, β) τόκοι για οφειλές,
γ) αγορά γης για ποσό που ξεπερνά το 10% 
της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της 
σχετικής δράσης,

γ) αγορά γης για ποσό που ξεπερνά το 10% 
της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της 
σχετικής δράσης,

δ) στέγαση, δ) οικοδόμηση νέων κατοικιών,
ε) αποξήλωση πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής.

ε) αποξήλωση πυρηνικών σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Η μη επιλεξιμότητα του ΦΠΑ αυξάνει το πραγματικό κόστος των έργων που ξεκινούν υπό 
μορφή διαρθρωτικής βοήθειας. Το αυξανόμενο κόστος μπορεί να καταστεί πραγματικό εμπόδιο 
στην υλοποίηση των έργων, περιορίζοντας την ικανότητα απορρόφησης διαρθρωτικών πόρων 
(αυτό παρατηρείται κυρίως στα νέα κράτη μέλη της ΕΕ).

2. Η κινητοποίηση του ΕΤΠΑ για τη στήριξη του σχετικού με τη στέγαση κόστους ώστε να 
αναβαθμιστούν υποβαθμισμένες περιοχές, είναι πολύ σημαντική για τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ 
καθόσον τους δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τους αναπτυξιακούς στόχους εντός του 
πλαισίου των προγραμμάτων αναβάθμισης των πόλεων.

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 232
Άρθρο 7, στοιχείο  α)

α) ΦΠΑ, α) επιστρεφόμενος ΦΠΑ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την τρέχουσα πρακτική και την προτεινόμενη μεταχείριση όσον αφορά 
τον ΦΠΑ, που προτείνεται στον Κανονισμό του ΕΚΤ. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι το πραγματικό 
κόστος του ΦΠΑ θα μπορεί να περιληφθεί ως επιλέξιμη δαπάνη.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 233
Άρθρο  7 στοιχείο  α
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α) ΦΠΑ, α) ΦΠΑ που να μπορεί να επιστραφεί, 

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει συνοχή στα σχέδια κανονισμών πρέπει να αντιστοιχεί η διατύπωση του άρθρου 
7 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη διατύπωση του 
σχεδίου κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 234
Άρθρο 7, στοιχείο α)

α) ΦΠΑ, α) επιστρεφόμενος ΦΠΑ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιτίθεμαι στον γενικό αποκλεισμό του ΦΠΑ ως επιλέξιμης δαπάνης. Με βάση τους ισχύοντες 
κανονισμούς, αποκλείεται μόνο ο επιστρεφόμενος ΦΠΑ. Οι υποβάλλοντες προτάσεις έργων οπι 
οποίοι απαλλάσσονται από την καταβολή ΦΠΑ, όπως αρχές τοπικής και περιφερειακής 
αυτοδιοίκησης, θα πληγούν έντονα, καθόσον ο ΦΠΑ αποτελεί αναγκαίο μέρος του κόστους των 
έργων. Επί πλέον, εύλογη θεωρείται η εναρμόνιση του εν λόγω κανόνα επιλεξιμότητας με την 
πρόταση Κανονισμού του ΕΚΤ που αποκλείει από την επιλεξιμότητα μόνο τον επιστρεφόμενο 
ΦΠΑ.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 235
Άρθρο 7, στοιχείο  α)

α) ΦΠΑ, α) επιστρεφόμενος ΦΠΑ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι στον κανόνα θα περιληφθούν τόσο η προηγούμενη όσο και η τρέχουσα 
πρακτική των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ. Συμμορφούται επίσης και με τις διατάξεις του 
κανονισμού του ΕΚΤ και, συνεπώς, αποφεύγονται ανακολουθίες στην ευρωπαϊκή πολιτικής 
συνοχής.
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Τροπολογία: Rolf Berend, Markus Pieper

Τροπολογία 236
Άρθρο  7 στοιχείο α

α) ΦΠΑ, α) ΦΠΑ που να μπορεί να επιστραφεί,

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει συνοχή στα σχέδια κανονισμών πρέπει να αντιστοιχεί η διατύπωση του άρθρου 
7 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη διατύπωση του 
σχεδίου κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 237
Άρθρο 7, στοιχείο α)

α) ΦΠΑ, διαγράφεται

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ο καταλογισμός του ΦΠΑ ως δαπάνης ανταποκρίνεται σε μια ανάγκη που καταδείχθηκε 
εμπράκτως, ενώ επίσης ανταποκρίνεται και στην ανάγκη συντονισμού με τις προτάσεις περί του 
μελλοντικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 238
Άρθρο 7, στοιχείο  γ)

γ) αγορά γης για ποσό που ξεπερνά το 10% 
της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της 
σχετικής δράσης,

γ) αγορά γης για ποσό που ξεπερνά το 20% 
της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της 
σχετικής δράσης,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προτιμότερο είναι να διατηρηθεί ο ισχύων δείκτης του 20% για λόγους αναγκαίας ευελιξίας. 

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 239
Άρθρο  7, στοιχείο γ)

γ) αγορά γης για ποσό που ξεπερνά το 10% 
της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της 
σχετικής δράσης,

γ) αγορά γης για ποσό που ξεπερνά το 15% 
της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της 
σχετικής δράσης,

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το όριο του 10% για τις δαπάνες αγοράς γης εμποδίζει την 
υλοποίηση ενός σχεδίου. Γι΄ αυτό κρίνουμε αναγκαίο, στο πλαίσιο ενός αυστηρού συστήματος 
ελέγχων, να υπάρχει ένα μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για τον καθορισμό των παραδεκτών 
δαπανών, ύψους ίσου τουλάχιστον προς το 15% του ποσού που προορίζεται για το σχέδιο.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 240
Άρθρο 7, στοιχείο δ)

δ) στέγαση, δ) στέγαση, με ορισμένες εξαιρέσεις στις 
οποίες περιλαμβάνονται κατηγορίες 
δράσεων κοινωνικής σημασίας, όπως η 
ανακαίνιση, η κατεδάφιση και η 
αντικατάσταση της στέγασης υπό μόνιμη 
ιδιοκτησία του δημοσίου (εξασφαλίζοντας 
τη συνέχιση της ιδιοκτησίας του δημοσίου 
για τουλάχιστον μια επί πλέον δεκαετία) σε 
υποβαθμισμένες περιοχές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλεξιμότητα δαπανών για την ανέγερση ή την αναμόρφωση κτηρίων κατοικιών που 
αφορούν ορισμένες ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες φαίνεται ότι συνάδουν με του κοινωνικούς 
στόχους της ευρωπαϊκής συνοχής. Το βασικό επιχείρημα προς τούτο είναι ότι τα σχετικά με τη 
στέγαση προβλήματα αν αντιμετωπιστούν με ανεπάρκεια, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά 
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προβλήματα οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής φύσεως.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 241
Άρθρο 7, στοιχείο δ)

δ) στέγαση, δ) στέγαση, με εξαίρεση των μέτρων που 
αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης των νοικοκυριών σε αστικές 
γειτονιές κατοικιών με μεγάλα 
προκατασκευασμένα οικοδομικά στοιχεία, 
μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 10% 
του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών για 
το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα των αστικών περιοχών συνδέονται στενά με την περιορισμένη 
ενεργειακή απόδοση των κατασκευασμένων με μεγάλα προκατασκευασμένα οικοδομικά 
στοιχεία (πάνελ) οικιών στις υποβαθμισμένες γειτονιές. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
αυτού, χρήσιμο θα ήταν να υπήρχε δυνατότητα συγχρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ. Για τον 
σκοπό αυτό, προτείνω η στέγαση να μην αποκλειστεί γενικώς από την επιλεξιμότητα. Πρέπει να 
αναγνωρίσουμε ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οικιών που έχουν κατασκευαστεί 
με πάνελ, θα συνέβαλλε στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που πλήττουν τις 
μείζονες αστικές περιοχές. Προτείνω επίσης τον περιορισμό της πιθανής συγχρηματοδότησης 
της στέγασης στο 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για το εν λόγω επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι η συγχρηματοδότηση της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης στη στέγαση θα λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικώς στη συγχρηματοδότηση της 
υποδομής στέγασης που επιτρέπεται ήδη στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 242
Άρθρο 7, στοιχείο δ)

δ) στέγαση, δ) στέγαση, με εξαίρεση των μέτρων που 
αποσκοπούν στη βιώσιμη ανακαίνιση 
οικιών στις αστικές γειτονιές με οικίες 
κατασκευασμένες με μεγάλα 
προκατασκευασμένα οικοδομικά στοιχεία, 
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μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 10% 
των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του εν 
λόγω επιχειρησιακού προγράμματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οικίες που έχουν κατασκευαστεί με μεγάλα προκατασκευασμένα οικοδομικά στοιχεία 
δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα που υπερβαίνουν τα σύνορα μεμονωμένων κρατών 
μελών. Η βοήθεια της ΕΕ είναι απαραίτητη για την επίλυση του προβλήματος και για να 
αποτραπεί η συνέχιση της επίδειξης αδιαφορίας που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων στις εν λόγω συγκεκριμένες αστικές γειτονιές. 
Η επιδείνωση της στέγασης με αυτές τις οικίες που έχουν κατασκευαστεί με πάνελ, αποτελεί 
ασφαλώς ευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτεί ευρωπαϊκή λύση. Είναι αδύνατον το πρόβλημα να 
αντιμετωπιστεί από μεμονωμένα κράτη ή κοινότητες. Η δυνατότητα συγχρηματοδότησης από το 
ΕΤΠΑ θα ήταν πολύ χρήσιμη στον τομέα αυτό.

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 243
Άρθρο 7, στοιχείο δ)

δ) στέγαση, δ) στέγαση, με εξαίρεση της ανακαίνιση 
των οικιών που έχουν κατασκευαστεί με 
μεγάλα προκατασκευασμένα οικοδομικά 
στοιχεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανακαίνιση των οικιών που έχουν κατασκευαστεί με μεγάλα προκατασκευασμένα οικοδομικά 
στοιχεία αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση στον τομέα του αστικού περιβάλλοντος που 
αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις στην ΕΕ. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι οι υποβαθμισμένες αυτές 
γειτονιές παρουσιάζουν υψηλότερη εγκληματικότητα και δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού 
αποκλεισμού, αλλά έχουν και μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις, προξενώντας έτσι 
περιβαλλοντικά προβλήματα και αστοχίες. Μια τέτοια πρόκληση καθώς και η πρόληψη του 
κινδύνου θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό πολυμερές επίπεδο διακυβέρνησης.

Τροπολογία: Salvatore Tatarella

Τροπολογία 244
Άρθρο  7, στοιχείο δ α) (νέο)
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δ α) κατασκευή νέων μονάδων κατοικιών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι αναγκαία διότι η οικοδομική δραστηριότητα, όταν δεν αποβλέπει στην 
κατασκευή κατοικιών, μπορεί να υπαχθεί στις δαπάνες που είναι παραδεκτές στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως στην περίπτωση εργασιών 
πολεοδομικής ανακαίνισης.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 245
Άρθρο 8

Αστικές περιοχές διαγράφεται
1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο 
β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το 
ΕΤΠΑ ενισχύει την ανάπτυξη 
συμμετοχικών, ενοποιημένων στρατηγικών 
για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.
Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση 
βιομηχανικών εκτάσεων και η διατήρηση 
και ανάπτυξη της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς με μέτρα 
προώθησης της επιχειρηματικότητας, της 
τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
μέτρων στα πλαίσια του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» που εμπίπτουν στο πεδίο 
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εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. (…) 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
αυξάνεται στο 10% της σχετικής 
προτεραιότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο γενικός κανονισμός θεσπίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να προάγουν την 
ανταγωνιστικότητα στις αστικές (και αγροτικές) περιοχές. Κάθε περιοχή είναι διαφορετική και 
πρέπει να εναπόκειται στις περιφέρειες να αποφασίζουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν στην 
περίπτωσή τους.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 246
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
μακρόπνοη ανάπτυξη αστικών περιοχών 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 25 
παράγραφος 4 στοιχείο α) και 36 
παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. (…), και σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 5 του παρόντος κανονισμού, το 
ΕΤΠΑ ενισχύει την ανάπτυξη 
συμμετοχικών, ενοποιημένων στρατηγικών 
για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές και τις μικρές πόλεις 
που έχουν κεντρική λειτουργία στην 
περιοχή τους.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό και με 
τη λήψη άλλων μέτρων που αναφέρονται 
στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος 
κανονισμού με βάση 1 σφαιρικό σχεδιασμό 
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λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Or. de

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 247
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
βιώσιμη ανάπτυξη αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και για 
την αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της καινοτομίας και της 
οικονομίας της γνώσης, της 
επιχειρηματικότητας, της τοπικής 
απασχόλησης και της ανάπτυξης των 
τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Γλωσσικής φύσης τροπολογία: γίνεται λόγος για την οικονομία της γνώσης.
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Τροπολογία: Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Τροπολογία 248
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές, στήριξη της άρσης 
των εμποδίων πρόσβασης που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες στο αστικό περιβάλλον και 
απαίτηση για συμμόρφωση στα κριτήρια 
προσβασιμότητας όσον αφορά έργα 
αστικής ανάπτυξης που πρόκειται να 
χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αστική αναβάθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτύχει αν στην πολεοδομική πολιτική και τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό δεν ενταχθούν και οι μειονεκτούσες ομάδες. Ειδικότερα, η αστική 
ανάπτυξη πρέπει να συνειδητοποιήσει ρητώς την ανάγκη προώθησης ενός αστικού 
περιβάλλοντος προσιτού στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τροπολογία: Miroslav Mikolášik

Τροπολογία 249
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 

- ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
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κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.

οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.

- στηρίζει την άρση των εμποδίων 
πρόσβασης που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
με ειδικές ανάγκες στο αστικό περιβάλλον 
και απαιτεί τα έργα που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ να πληρούν τα κριτήρια 
προσβασιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αστική αναβάθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτύχει αν στην πολεοδομική πολιτική και τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό δεν ενταχθούν και οι μειονεκτούσες ομάδες. Ειδικότερα, η αστική 
ανάπτυξη πρέπει να συνειδητοποιήσει ρητώς την ανάγκη προώθησης ενός αστικού 
περιβάλλοντος προσιτού στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 250
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των οικιών στις αστικές 
γειτονιές που είναι κατασκευασμένες με 
μεγάλα προκατασκευασμένα οικοδομικά 
στοιχεία (πάνελ) η αξιοποίηση 
βιομηχανικών εκτάσεων και η διατήρηση 
και ανάπτυξη της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς με μέτρα προώθησης της 
επιχειρηματικότητας, της τοπικής 
απασχόλησης και της ανάπτυξης των 
τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 7, στοιχείο δ). Λόγω της σημασίας που έχει η αύξηση της 
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ενεργειακής απόδοσης για την περιβαλλοντική πτυχή της αστικής διάστασης, πρέπει να υπάρξει 
ρητή μνεία αυτού του είδους των μέτρων.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 251
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, μέτρα που αποσκοπούν  
στη βιώσιμη ανακαίνιση των οικιών στις 
αστικές γειτονιές που είναι 
κατασκευασμένες με μεγάλα 
προκατασκευασμένα οικοδομικά στοιχεία 
(πάνελ) η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στο άρθρο 7 στοιχείο δ).

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 252
Άρθρο  8, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 
η ανάκτηση των υποβαθμισμένων αστικών 
περιοχών, με μέτρα προώθησης της 
επιχειρηματικότητας, της τοπικής 
απασχόλησης, του περιβάλλοντος και της 
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λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων καθώς 
και με την παροχή υπηρεσιών στον 
πληθυσμό λαμβανομένων υπόψη των 
δημογραφικών εξελίξεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ανάκτηση των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και η προστασία του περιβάλλοντος 
αξίζουν ιδιαίτερη μνεία στο πλαίσιο της αστικής διάστασης, σε συμφωνία και με τις στρατηγικές 
της Λισαβώνας και του Γκαίτεμποργκ.

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 253
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
τη βιώσιμη ανάπτυξη αστικών περιοχών 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 25 
παράγραφος 4 στοιχείο α) και 36 
παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ ενισχύει την 
ανάπτυξη συμμετοχικών, ενοποιημένων 
στρατηγικών για την ενίσχυση της αειφόρου 
ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των 
πολυάριθμων οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προβλημάτων στις αστικές περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, 
καθώς επίσης και την ανάπτυξη 
πολιτιστικής υποδομής και πολιτιστικών 
υπηρεσιών με μέτρα προώθησης της 
καινοτομίας και της οικονομίας της 
γνώσης, της επιχειρηματικότητας, της 
τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις στον τομέα των αθλητικών υποδομών και των πολιτιστικών υπηρεσιών έχουν 
σημαντική επίδραση στην κοινωνική και οικονομική κατάσταση της περιοχής. Δημιουργούν 
νέες προοπτικές απασχόλησης και τουριστικών εκδηλώσεων ενώ παράλληλα βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στο άρθρο αυτό να 
περιληφθούν και τα πολιτιστικά θέματα.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 254
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
τη βιώσιμη ανάπτυξη αστικών περιοχών 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 25 
παράγραφος 4 στοιχείο α) και 36 
παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ ενισχύει την 
ανάπτυξη συμμετοχικών, ενοποιημένων 
στρατηγικών για την ενίσχυση της 
αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση 
των πολυάριθμων οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προβλημάτων που επηρεάζουν τις αστικές 
περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του κομβικού ρόλου που διαδραματίζουν οι αστικές περιοχές για την περιφερειακή 
ανάπτυξη, είναι σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για τη συνοχή και τη 
συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ, η διαρθρωτική 
χρηματοδότηση να συνδέεται ρητώς με τις αστικές ανάγκες και τις δυνατότητες των 
περιφερειών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση δράσεων αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης, στις οποίες μπορούν να περιλαμβάνονται, χωρίς όμως να περιορίζονται, και μέτρα 
«αναβάθμισης αστικών περιοχών».

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 255
Άρθρο 8, παράγραφος 1
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1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθµιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συµµετοχικών, 
ενοποιηµένων στρατηγικών για την 
αντιµετώπιση των πολυάριθµων 
οικονοµικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβληµάτων που επηρεάζουν
τις αστικές περιοχές.

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
βιώσιμη ανάπτυξη αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών,
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και για 
την αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων στις αστικές 
περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιοµηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς µε 
µέτρα προώθησης της επιχειρηµατικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και µε την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσµό 
λαµβανοµένων υπόψη των δηµογραφικών 
εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού
και οικιστικού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση 
βιομηχανικών εκτάσεων και η διατήρηση 
και ανάπτυξη της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς με μέτρα προώθησης της 
καινοτομίας και της οικονομίας της 
γνώσης, της επιχειρηματικότητας, της 
τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Συχνά το οικιστικό περιβάλλον που μπορεί να είχε αναπτυχθεί κατά τον πιο ενδεδειγμένο 
τρόπο, έχει αφεθεί να παρακμάσει στο πλαίσιο των συνολικότερων προβλημάτων κάποιων 
περιοχών. Είναι σημαντικό να αναζωογονηθεί εκεί που η ανάπλασή του θα σήμαινε πως δεν 
χρειάζονται νέα έργα υποδομής ή εκεί που θα αποκαθιστούσε τον χαρακτήρα των περιοχών.

Τροπολογία: Richard Catherine Stihler, Eluned Morgan, 

Τροπολογία 256
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 

1. Στην περίπτωση δράσεων που αφορούν 
αναβάθμιση αστικών περιοχών όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 25 παράγραφος 4 
στοιχείο α) και 36 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), το ΕΤΠΑ 
ενισχύει την ανάπτυξη συμμετοχικών, 
ενοποιημένων στρατηγικών για την 
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αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές περιοχές.

αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν 
τις αστικές ζώνες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε όλες 
τις αστικές ζώνες και όχι μόνο στις αστικές περιοχές.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 257
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, αναζωογόνηση του 
οικιστικού περιβάλλοντος, όπου 
συμπεριλαμβάνεται η ανακαίνιση, η 
κατεδάφιση, και η αντικατάσταση οικιών 
που βρίσκονται υπό μόνιμη ιδιοκτησία του 
δημοσίου (διασφαλίζοντας τη διατήρηση 
της δημόσιας ιδιοκτησίας τουλάχιστον για 
μια δεκαετία ακόμη), η βελτίωση του 
περιβάλλοντος γύρω από τα κτήρια, η 
ενεργειακή απόδοση και τα έργα 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στις 
υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, η 
αξιοποίηση βιομηχανικών εκτάσεων και η 
διατήρηση και ανάπτυξη της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς με μέτρα 
προώθησης της καινοτομίας και της 
κοινωνίας της γνώσης, της 
επιχειρηματικότητας, της τοπικής 
απασχόλησης και της ανάπτυξης των 
τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σημασία του οικιστικού τομέα στην περίπτωση της αστικής αποκατάστασης είναι μεγαλύτερη 
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στα νέα κράτη μέλη σε σύγκριση με τα παλαιά, καθόσον η κατεδάφιση, η αντικατάσταση και η 
ανακαίνιση οικιών που βρίσκονται κάτω από τα όρια των προδιαγραφών, αποτελούν κομβικό 
ζήτημα. Στην πραγματικότητα, η αποκατάσταση δεν μπορεί να επιτύχει αν δεν υπάρξει σοβαρή 
αναδιάρθρωση του υπάρχοντος οικιστικού δυναμικού. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 
αποσκοπεί στην προώθηση των στόχων της ατζέντας της Λισσαβόνας.

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

Τροπολογία 258
Άρθρο 8, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αξιοποίηση βιομηχανικών 
εκτάσεων και η διατήρηση και ανάπτυξη της 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης
των τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων και της αειφόρου κινητικότητας.

Or. es

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 259
Άρθρο  8, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Το ΕΤΠΑ συμβάλλει μεταξύ άλλων 
στην εξάλειψη των αρχιτεκτονικών 
εμποδίων και καθιστά προσπελάσιμους και 
προσιτούς και στους αναπήρους τους 
χώρους τέχνης και τους μουσειακούς και 
εκθεσιακούς χώρους.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η εξάλειψη των αρχιτεκτονικών εμποδίων και η απαίτηση γενικής προσπελασιμότητας για τους 
αναπήρους πολίτες ακόμη και σε ό,τι αφορά τους χώρους αναψυχής, πρέπει να αποτελέσει 
ειδικό στόχο του ΕΤΠΑ, για το σεβασμό των αρχών και αξιών που διαπνέουν την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
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Τροπολογία: Salvatore Tatarella

Τροπολογία 260
Άρθρο  8, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατόν να 
συνδυαστούν η αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση 
βιομηχανικών εκτάσεων και η διατήρηση 
και ανάπτυξη της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς με μέτρα προώθησης της 
επιχειρηματικότητας, της τοπικής 
απασχόλησης και της ανάπτυξης των 
τοπικών κοινοτήτων καθώς και με την 
παροχή υπηρεσιών στον πληθυσμό 
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η βελτίωση 
του αστικού περιβάλλοντος μέσα από την
αξιοποίηση βιομηχανικών εκτάσεων, την 
προστασία και ανάπτυξη της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς με τα δέοντα 
μέτρα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
της τοπικής απασχόλησης και της ανάπτυξης 
των τοπικών συνθηκών, καθώς και με την
δημιουργία υπηρεσιών για τους πολίτες
λαμβανομένων υπόψη των δημογραφικών 
εξελίξεων.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση του β΄ μέρους του άρθρου 8 αποσκοπεί στο να διευκρινιστεί ότι οι στρατηγικές 
που αναφέρει το α΄ μέρος μπορούν να συνδυάζουν διάφορα προβλήματα και αποβλέπουν σε μια 
γενική βελτίωση του περιβάλλοντος.

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 261
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
μέτρων στα πλαίσια του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. (…) 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
αυξάνεται στο 10% της σχετικής 
προτεραιότητας. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
μέτρων στα πλαίσια του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. (…) 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
αυξάνεται μέχρι 20% κατ’ ανώτατο όριο,
της σχετικής προτεραιότητας. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με βάση τη θετική εμπειρία της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN, το ΕΤΠΑ πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να χρηματοδοτεί μέτρα τύπου ΕΚΤ στις αστικές περιοχές, μέχρι 20%  κατ’ ανώτατο 
όριο, προκειμένου οι αστικές περιοχές να προσδιορίζουν με μεγαλύτερη ευελιξία τα κατάλληλα 
μέτρα για την αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 262
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
μέτρων στα πλαίσια του στόχου 
«Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. (…) 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
αυξάνεται στο 10% της σχετικής 
προτεραιότητας. 

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), η χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 
μέτρων στα πλαίσια του στόχου «Σύγκλιση» 
και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. (…) 
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
αυξάνεται στο 10% της σχετικής 
προτεραιότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η αύξηση της οικονομικής συνδρομή ς του ΕΤΠΑ όταν αυτό 
είναι αναγκαίο για την ικανοποιητική υλοποίηση του έργου που εμπίπτει στο πεδίο αναφοράς 
του επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΚΤ. Πέρα απ’ αυτό, δεν υπάρχει λόγος που να 
περιορίζει τον κανόνα αυτό μόνο στον στόχο «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση» καθόσον πολλές δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ εμπίπτουν στον 
στόχο «Σύγκλιση». Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνεται η επέκτασή του και στον στόχο 
«Σύγκλιση».

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 263
Άρθρο 9

Αγροτικές περιοχές και περιοχές που 
εξαρτώνται από την αλιεία

διαγράφεται
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Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των μέτρων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 
βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (…) και 
των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (…) 
αφενός, και των προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, 
αφετέρου. 
Οι παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ στις αγροτικές 
περιοχές και στις περιοχές που εξαρτώνται 
από την αλιεία επικεντρώνονται στην 
οικονομική διαφοροποίηση τέτοιων 
περιοχών, και περιλαμβάνουν :
1) Υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης.
2) Επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων και 
τηλεπικοινωνιών σε αγροτικές περιοχές.
3) Ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός από τους 
τομείς της γεωργίας και της αλιείας.
4) Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αστικών 
και αγροτικών περιοχών.
5) Ανάπτυξη του τουρισμού και των 
διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.
Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εκείνων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας αφενός και των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, για τις 
δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1), 3) 
και 5), τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
καθορίζουν σαφή κριτήρια προσδιορισμού 
των δράσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από 
το ΕΤΠΑ με βάση το παρόν άρθρο ή από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης με βάση τα άρθρα 49 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), για τις 
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αγροτικές περιοχές ή από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση το άρθρο (…) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) για περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε περιφέρεια είναι διαφορετική και πρέπει να επαφίεται στις περιφέρειες να αποφασίζουν 
όσον αφορά τις προτεραιότητες που ισχύουν σε αυτές.

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 264
Άρθρο 9, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των μέτρων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 
βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (…) και των 
δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (…) αφενός, και των 
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, αφετέρου. 

Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές εξασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα και τη λογική 
συνέπεια μεταξύ των μέτρων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 
βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (…) και των 
δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. (…) αφενός, και των 
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 
από το ΕΤΠΑ, αφετέρου. 

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt, Catherine Stihler

Τροπολογία 265
Άρθρο 9, παράγραφος 2

Οι παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ στις αγροτικές 
περιοχές και στις περιοχές που εξαρτώνται 
από την αλιεία επικεντρώνονται στην 
οικονομική διαφοροποίηση τέτοιων 
περιοχών, και περιλαμβάνουν :

Οι παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ στις αγροτικές 
περιοχές και στις περιοχές που εξαρτώνται 
από την αλιεία επικεντρώνονται σε μέτρα 
για την αντιμετώπιση των οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προβλημάτων που επηρεάζουν τις περιοχές 
αυτές και η ανάγκη ανάπτυξης μέτρων 
διαφοροποίησης, και περιλαμβάνουν :
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1) Υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης. 1) Υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης.
2) Επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων και 
τηλεπικοινωνιών σε αγροτικές περιοχές.

2) Επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων και 
τηλεπικοινωνιών σε αγροτικές περιοχές.

3) Ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός από τους 
τομείς της γεωργίας και της αλιείας.

3) Ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός από τους 
τομείς της γεωργίας και της αλιείας.

4) Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αστικών 
και αγροτικών περιοχών.

4) Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αστικών 
και αγροτικών περιοχών.

5) Ανάπτυξη του τουρισμού και των 
διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.

5) Ανάπτυξη του τουρισμού και των 
διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.
6) προώθηση της επιχειρηματικότητας και 
μέτρα για την τόνωση της τοπικής 
απασχόλησης·
7) ανάπτυξη των κοινοτήτων.

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 266
Άρθρο 9, παράγραφοι 1 έως 5

1) Υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης. 1) Υποδομές βελτίωσης της πρόσβασης και 
αναβάθμισης της ελκυστικότητας της 
περιφέρειας .

2) Επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων και 
τηλεπικοινωνιών σε αγροτικές περιοχές.

2) Επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων και 
τηλεπικοινωνιών σε αγροτικές περιοχές και 
της δημιουργίας υψηλής ποιότητας θέσεων 
εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα και 
της αλιείας .

3) Ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός από τους 
τομείς της γεωργίας και της αλιείας.

3) Ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων, ιδίως στήριξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  μικρών 
βιοτεχνιών και της δημιουργίας 
επιχειρήσεων σε τομείς εκτός από τους 
τομείς της γεωργίας και της αλιείας.
3a) Ανάπτυξη κέντρων επαγγελματικής 
κατάρτισης και έρευνας σε αγροτικές 
περιοχές με εξαίρεση των μέτρων που 
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

4) Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αστικών 
και αγροτικών περιοχών.

4) Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αστικών 
και αγροτικών περιοχών.
4a) Ποιοτική αναβάθμιση των 
πολιτισμικών φορέων και του πολιτιστικού 
βίου 
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5) Ανάπτυξη του τουρισμού και των 
διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.

5) Ανάπτυξη του τουρισμού και των 
διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εκείνων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας αφενός και των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, για τις 
δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1), 3) 
και 5), τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
καθορίζουν σαφή κριτήρια προσδιορισμού 
των δράσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από 
το ΕΤΠΑ με βάση το παρόν άρθρο ή από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης με βάση τα άρθρα 49 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), για τις 
αγροτικές περιοχές ή από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση το άρθρο (…) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) για περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εκείνων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας αφενός και των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού 
σχεδίου αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, για 
τις δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1), 
3) και 5), τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
καθορίζουν σαφή κριτήρια προσδιορισμού 
των δράσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από 
το ΕΤΠΑ με βάση το παρόν άρθρο ή από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης με βάση τα άρθρα 49 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), για τις 
αγροτικές περιοχές ή από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση το άρθρο (…) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) για περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία. Η 
οριοθέτηση αυτή είναι τεχνικής φύσεως 
και δεν πρέπει να συνεπάγεται 
μειονεκτήματα για μια ισόρροπη 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη.  

Or. de

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 267
Άρθρο 9, εδάφιο 2

Οι παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ στις αγροτικές 
περιοχές και στις περιοχές που εξαρτώνται 
από την αλιεία επικεντρώνονται στην 
οικονομική διαφοροποίηση τέτοιων 
περιοχών, και περιλαμβάνουν :

Οι παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ στις αγροτικές 
περιοχές και στις περιοχές που εξαρτώνται 
από την αλιεία επικεντρώνονται στην 
οικονομική διαφοροποίηση τέτοιων 
περιοχών, σε αρμονία με την αρχή της 
επικουρικότητας, και περιλαμβάνουν :
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκαίτεμποργκ της 15 και 16 
Ιουνίου 2001. 

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 268
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο 5)

5) Ανάπτυξη του τουρισμού και των 
διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.

5) Βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και 
των διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκαίτεμποργκ της 15 και 16 
Ιουνίου 2001.

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 269
Άρθρο 9, παράγραφος 3

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εκείνων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας αφενός και των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, για τις 
δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1), 3) 
και 5), τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
καθορίζουν σαφή κριτήρια προσδιορισμού 
των δράσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από 
το ΕΤΠΑ με βάση το παρόν άρθρο ή από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης με βάση τα άρθρα 49 

Τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές εξασφαλίζουν τη 
συμπληρωματικότητα και τη λογική 
συνέπεια μεταξύ των δράσεων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
εκείνων που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας αφενός και των 
δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το 
ΕΤΠΑ αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, για 
τις δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1), 
3) και 5), τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
καθορίζουν σαφή κριτήρια προσδιορισμού 
των δράσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από 
το ΕΤΠΑ με βάση το παρόν άρθρο ή από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης με βάση τα άρθρα 49 
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παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), για τις 
αγροτικές περιοχές ή από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση το άρθρο (…) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) για περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία.

παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), για τις 
αγροτικές περιοχές ή από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση το άρθρο (…) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) για περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία.

Or. en

Τροπολογία: Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Τροπολογία 270
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο 3)

3) Ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός από τους 
τομείς της γεωργίας και της αλιείας.

3) Ανάπτυξη νέων οικονομικών 
δραστηριοτήτων σε τομείς εκτός από τους 
τομείς της γεωργίας και της αλιείας και 
ειδικότερα δημιουργία, εξαγορά και 
ανάπτυξη μικρών, μικροσκοπικών και 
βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η στήριξη αυτών των επιχειρήσεων είναι ένα σημαντικό μέτρο για την αγροτική ανάπτυξη και 
οι μικροσκοπικές επιχειρήσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 271
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο 5)

5) Ανάπτυξη του τουρισμού και των 
διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.

5) Ανάπτυξη βιώσιμων τρόπων τουρισμού 
και των διευκολύνσεων σε αγροτικές 
περιοχές.

Or. en

Τροπολογία: Catherine Stihler

Τροπολογία 272
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο 5)
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5) Ανάπτυξη του τουρισμού και των 
διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.

5) Ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού και 
των διευκολύνσεων σε αγροτικές περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τις προηγούμενες αναφορές και την ατζέντα του Γκέτεμποργκ.

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 273
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο 5) α (νέο)

5α) παραγωγή βιολογικών καυσίμων και/ή 
χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγροτικές περιοχές πρέπει να συμβάλουν στον φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει η ΕΕ για 
παραγωγή του 12% της ακαθάριστης ενεργειακής κατανάλωσής της με χρήση ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 274
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο 5) α (νέο)

5α) προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, ανάπτυξη της πολιτιστικής 
υποδομής και του παραδοσιακού 
πολιτισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις στον τομέα τη πολιτιστικής υποδομής επηρεάζει σημαντικά την κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση μιας περιοχής. Αποτελούν πηγές νέων θέσεων εργασίας και συμβάλλουν 
στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού.
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 275
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο 5) β (νέο)

5β) επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης (υποδομές, τεχνική υποστήριξη 
και παροχή πληροφοριών στους τελικούς 
χρήστες).

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 276
Άρθρο 9, τελευταία παράγραφος

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εκείνων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας αφενός και των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, για τις 
δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1), 3) 
και 5), τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
καθορίζουν σαφή κριτήρια προσδιορισμού 
των δράσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από 
το ΕΤΠΑ με βάση το παρόν άρθρο ή από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης με βάση τα άρθρα 49 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), για τις 
αγροτικές περιοχές ή από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση το άρθρο (…) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) για περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εκείνων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας αφενός και των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, για τις 
δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1), 3) 
και 5), τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι 
εταίροι, κατά την εκπόνηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων καθορίζουν 
σαφή κριτήρια προσδιορισμού των δράσεων 
που λαμβάνουν ενίσχυση από το ΕΤΠΑ με 
βάση το παρόν άρθρο ή από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 
βάση τα άρθρα 49 παράγραφος 1 στοιχεία
α), β) και θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), για τις αγροτικές περιοχές ή από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας με βάση το 
άρθρο (…) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) 
για περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία. 
Οφείλουν ακόμη να μεριμνούν ώστε οι 
οικονομικοί πόροι που μεταβιβάζονται από 
την πολιτική της συνοχής στο Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας να 
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χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να 
τηρείται η δέουσα ισορροπία ανάμεσα 
στην τομεακή διάσταση (γεωργία- αλιεία) 
και στην εδαφική διάσταση. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικοί πόροι που μεταβιβάζονται από την πολιτική της συνοχής στα νέα 
χρηματοδοτικά μέσα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη στήριξη των 
παραδοσιακών δραστηριοτήτων γεωργίας και αλιείας όταν η ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη 
αυτών των περιοχών απαιτεί οικονομική διαφοροποίηση.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 277
Άρθρο 9, παράγραφος 3

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εκείνων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας αφενός και των δράσεων
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, για τις 
δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1), 3) 
και 5), τα κράτη μέλη κατά την εκπόνηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
καθορίζουν σαφή κριτήρια προσδιορισμού 
των δράσεων που λαμβάνουν ενίσχυση από 
το ΕΤΠΑ με βάση το παρόν άρθρο ή από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης με βάση τα άρθρα 49 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και θ) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), για τις 
αγροτικές περιοχές ή από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας με βάση το άρθρο (…) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) για περιοχές 
που εξαρτώνται από την αλιεία.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
εξασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα και 
τη λογική συνέπεια μεταξύ των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και εκείνων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας αφενός και των δράσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ 
αφετέρου. Προς το σκοπό αυτό, για τις 
δράσεις που αναφέρονται στα σημεία 1), 3) 
και 5), τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και 
τοπικές αρχές τους, κατά την εκπόνηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων καθορίζουν 
σαφή κριτήρια προσδιορισμού των δράσεων 
που λαμβάνουν ενίσχυση από το ΕΤΠΑ με 
βάση το παρόν άρθρο ή από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με 
βάση τα άρθρα 49 παράγραφος 1 στοιχεία 
α), β) και θ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), για τις αγροτικές περιοχές ή από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας με βάση το 
άρθρο (…) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) 
για περιοχές που εξαρτώνται από την αλιεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι δράσεις που επηρεάζουν επί μέρους εθνικές περιοχές πρέπει να αποφασίζονται σε 
συνεργασία με τις ενεχόμενες περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδίως όταν τίθενται κριτήρια.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 278
Άρθρο 10

Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα Διαγράφεται
Στα περιφερειακά προγράμματα που 
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και 
καλύπτουν περιοχές με φυσικά 
μειονεκτήματα σύμφωνα με το άρθρο 52 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. (…) καταβάλλεται ιδιαίτερη 
προσοχή να αντιμετωπισθούν οι ιδιαίτερες 
δυσκολίες αυτών των περιοχών.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση 
της πρόσβασης, στην προώθηση και 
ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με την πολιτιστική 
κληρονομιά, στην προώθηση της βιώσιμης 
χρήσης των φυσικών πόρων και στην 
τόνωση του τουριστικού τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε περιφέρεια είναι διαφορετική και πρέπει να επαφίεται στις περιφέρειες να αποφασίζουν 
όσον αφορά τις προτεραιότητες που ισχύουν σε αυτές.

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 279
Άρθρο 10, παράγραφος 2

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 

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

οικονομικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, 
στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα.
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 
παράγραφος 2 του παρόντος Κανονισμού, 
το ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί λειτουργικές 
δαπάνες σε περιοχές που έχουν διπλή 
μειονεκτικότητα σύμφωνα με το άρθρο 52 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. (…) προκειμένου να 
αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος που 
δημιουργείται λόγω αυτών των 
χαρακτηριστικών στις περιοχές αυτές, 
εξαιρουμένων προϊόντων που εμπίπτουν 
στο παράρτημα I της συνθήκης, ως εξής:
α) Ενίσχυση υπηρεσιών µεταφοράς 
εµπορευµάτων και αρχική ενίσχυση για 
υπηρεσίες μεταφορών.
β) Ενίσχυση για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων που σχετίζονται µε την 
τοπική αγορά εργασίας.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αφορά τα νησιά που πλήττονται από το πρόσθετο μεταφορικό κόστος, που είναι 
αποτέλεσμα των μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν λόγω γεωγραφικής θέσεως και 
εντάσσεται στην αναγνωρισμένη (ήδη από το άρθρο ΙΙΙ – 220 της Συνταγματικής  Συνθήκης) 
ειδική μέριμνα  που πρέπει να επιδειχθεί για τις περιοχές αυτές στο πλαίσιο της εδαφικής και 
οικονομικής και κοινωνικής  συνοχής. 

Τροπολογία: Michl Ebner

Τροπολογία 280
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

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

κοινωνικής ενσωμάτωσης - κυρίως και σε 
Περιοχές όπου συνυπάρχουν πολλοί 
πολιτισμοί και γλώσσες - στην προώθηση 
της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων 
και στην τόνωση του τουριστικού τομέα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση του ΕΤΠΑ κυρίως σε περιοχές με πολλούς πολιτισμούς πρέπει να αναφερθεί 
ρητά σε αυτό το άρθρο.  Οι περιοχές αυτές όπου συναντώνται πολλοί πολιτισμοί και  γλώσσες 
διαδραματίζουν συνήθως πρωταρχικό ρόλο στην παρέμβαση του Ταμείου όσον αφορά την 
προώθηση διαφορετικών πολιτισμών και  γλωσσών.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 281
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 
οικονομικών δραστηριοτήτων που θα 
αποτρέπουν την πληθυσμιακή ερήμωσή 
τους και θα προωθούν την ανάπτυξή τους, 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς τους, στην 
προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αναπτυξιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περιοχές με χρόνια φυσικά μειονεκτήματα 
συνεπάγονται την πληθυσμιακή ερήμωση, μια και οι δυσκολίες ανεύρεσης εργασίας είναι πολύ 
μεγάλες.

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

Τροπολογία 282
Άρθρο 10, παράγραφος 2
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Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, 
στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 το 
ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί ιδιαίτερα τις 
επενδύσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της 
πρόσβασης, στην προώθηση και ανάπτυξη 
κάθε είδους οικονομικών δραστηριοτήτων 
και όχι μόνο εκείνων που σχετίζονται με την 
πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και εκείνων 
που σχετίζονται με την καινοτομία και τις 
νέες τεχνολογίες που ανταποκρίνονται 
ειδικά στις συνθήκες της συγκεκριμένης 
περιοχής (αγροτικά τηλεκέντρα κλπ.), στην 
προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 
φυσικών πόρων και στην τόνωση του 
τουριστικού τομέα.

Or. es

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 283
Άρθρο 10, παράγραφος 2

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

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

Or. pt

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 και με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Γκαίτεμποργκ της 15 και 16 Ιουνίου 2001.
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 284
Άρθρο 11, παράγραφος 1

Με τα πρόσθετα κονδύλια που 
προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) 
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού το 
ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί λειτουργικές 
δαπάνες στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες προκειμένου να αντισταθμιστεί 
το πρόσθετο κόστος που δημιουργείται στις 
περιοχές οι οποίες καλύπτονται από το 
άρθρο 4 καθώς και στις παρακάτω επιπλέον 
περιοχές, εξαιρουμένων προϊόντων που 
εμπίπτουν στο παράρτημα I της συνθήκης:

Με τα πρόσθετα κονδύλια που 
προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) 
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και 
σε συμφωνία με το άρθρο 299(2) της 
Συνθήκης ΕΚ, το ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί 
λειτουργικές δαπάνες στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες προκειμένου να 
αντισταθμιστεί το πρόσθετο κόστος που 
δημιουργείται στις περιοχές οι οποίες 
καλύπτονται από το άρθρο 4 καθώς και στις 
παρακάτω επιπλέον περιοχές, εξαιρουμένων 
προϊόντων που εμπίπτουν στο παράρτημα I 
της συνθήκης:

Or. pt

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονισθεί η υποχρεωτική ισχύς των διατάξεων της Συνθήκης, και ειδικότερα του 
άρθρου 299(2).

Τροπολογία: Sérgio Marques

Τροπολογία 285
Άρθρο 11, παράγραφος 1

Με τα πρόσθετα κονδύλια που 
προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) 
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού το 
ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί λειτουργικές 
δαπάνες στις εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες προκειμένου να αντισταθμιστεί 
το πρόσθετο κόστος που δημιουργείται στις 
περιοχές οι οποίες καλύπτονται από το 
άρθρο 4 καθώς και στις παρακάτω επιπλέον 
περιοχές, εξαιρουμένων προϊόντων που 
εμπίπτουν στο παράρτημα I της συνθήκης:

Με τα πρόσθετα κονδύλια που 
προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…)
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού το 
ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί λειτουργικές 
δαπάνες στις υπεραπόκεντρες περιφέρειες 
προκειμένου να αντισταθμιστεί το πρόσθετο 
κόστος που δημιουργείται στις περιοχές οι 
οποίες καλύπτονται από το άρθρο 4 καθώς 
και στις παρακάτω επιπλέον περιοχές, 
εξαιρουμένων προϊόντων που εμπίπτουν στο 
παράρτημα I της συνθήκης:
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Or. pt

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση στο κείμενο της Επιτροπής, που αφορά τις υπεραπόκεντρες περιφέρειες.

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Τροπολογία 286
Άρθρο 11, παράγραφος 1

Με τα πρόσθετα κονδύλια που 
προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) 
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού το 
ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί λειτουργικές 
δαπάνες στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες προκειμένου να αντισταθμιστεί
το πρόσθετο κόστος που δημιουργείται στις 
περιοχές οι οποίες καλύπτονται από το 
άρθρο 4 καθώς και στις παρακάτω επιπλέον 
περιοχές, εξαιρουμένων προϊόντων που 
εμπίπτουν στο παράρτημα I της συνθήκης:

Με τα πρόσθετα κονδύλια που 
προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) 
και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού το 
ΕΤΠΑ συγχρηματοδοτεί λειτουργικές 
δαπάνες στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες προκειμένου το πρόσθετο 
κόστος που δημιουργείται στις περιοχές οι 
οποίες καλύπτονται από το άρθρο 4 καθώς 
και στις παρακάτω επιπλέον περιοχές, 
εξαιρουμένων προϊόντων που εμπίπτουν στο 
παράρτημα I της συνθήκης, να μην 
παρεμποδίσει την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η γεωγραφική απόσταση που χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές, καθώς και οι δυσκολίες στη 
μεταφορά εμπορευμάτων και ο μικρός όγκος των προϊόντων που συγκροτούν την αγορά τους 
περιορίζουν σοβαρά τις δυνατότητες πλήρους ενσωμάτωσης αυτών των περιοχών στην αγορά.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 287
Άρθρο  12 παράγραφος 3 α (νέα)

3α) Τα πορίσματα της στρατηγικής 
εξέτασης της αντοχής του περιβάλλοντος 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2001 σχετικά 
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με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων 
––––––––––––––
1 ΕΕ L 197 της 21.7.2001, σελ. 30.

Or. de

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 288
Άρθρο 12, σημείο 5), στοιχείο  β)

β) Πίνακα που καθορίζει για ολόκληρη την 
περίοδο προγραμματισμού και για κάθε 
προτεραιότητα τα συνολικά κονδύλια από 
τους δημόσιους πόρους χρηματοδότησης της 
Κοινότητας και των αντίστοιχων εθνικών 
συνεισφορών καθώς και το ποσοστό 
συνεισφοράς του ΕΤΠΑ.

β) Πίνακα που καθορίζει για ολόκληρη την 
περίοδο προγραμματισμού και για κάθε 
προτεραιότητα τα συνολικά κονδύλια από 
τους δημόσιους πόρους χρηματοδότησης της 
Κοινότητας και των αντίστοιχων συνολικών 
εθνικών συνεισφορών καθώς και το 
ποσοστό συνεισφοράς του ΕΤΠΑ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευκταίο θα ήταν ο υπολογισμός των συνεισφορών των ταμείων να γινόταν όχι με βάση τις 
δημόσιες εθνικές δαπάνες αλλά τις συνολικές εθνικές δαπάνες. Βασικός στόχος είναι να 
καταστεί δυνατή η συμπερίληψη στο επιλέξιμο κόστος και των ιδιωτικών δαπανών ώστε να 
κινητοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις. Για την επίτευξη 
υψηλότερης ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ανάπτυξης και για να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η πολιτική για τη συνοχή, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα που θα 
προωθήσουν τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση της πολιτικής για τη συνοχή. 
Επί πλέον, ο συνυπολογισμός και των ιδιωτικών δαπανών θα ανακουφίσει την πίεση που 
ασκείται στους δημόσιους προϋπολογισμούς, κυρίως στις φτωχότερες περιοχές και θα αυξήσει 
την πιθανότητα εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για τη χρηματοδότηση έργων στο πλαίσιο 
των στόχου 3.

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Τροπολογία 289
Άρθρο  12 σημείο 5 στοιχείο β α (νέο)

βα) Στοιχεία για τις γενικές δυνατότητες 
ενίσχυσης και για τα κριτήρια 
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ Προβλέπει δυνατότητες ενίσχυσης με βάση εθνικές διατάξεις.  Για τη διασυνοριακή 
και διεθνική συνεργασία πρέπει ωστόσο να επιλεγούν από κοινού δαπάνες προς χρηματοδότηση 
και να επιβληθούν κοινά κριτήρια.  Ειδάλλως,  θα καταστεί πολύ δύσκολη η εκτέλεση κοινών 
σχεδίων,  αν όχι και ανέφικτη.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 290
Άρθρο  12 σημείο 6 στοιχείο β)

β) Περιγραφή των συστημάτων 
παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς 
και τη σύσταση της επιτροπής 
παρακολούθησης.

β) Περιγραφή κοινών κριτηρίων επιλογής,
των συστημάτων παρακολούθησης και 
αξιολόγησης καθώς και τη σύσταση της 
επιτροπής παρακολούθησης.

Or. de

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 291
Άρθρο 12, σημείο 6, στοιχείο ε) α (νέο)

εα) περιγραφή των ρυθμίσεων που θα 
θεσπίσει κάθε κράτος μέλος υποβάλλοντας 
από κοινού ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 
(EΚ) αριθ. (....)του Συμβουλίου, για τη 
συμμετοχή των αρχών περιφερειακής και 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και 
οιωνδήποτε άλλων ομάδων διασυνοριακής 
συνεργασίας κατά την προκαταρκτική 
φάση του προγράμματος και τα 
επακόλουθα στάδια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, για την επίτευξη του στόχου της «εδαφικής συνεργασίας», τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν τους κανόνες της εταιρικής σχέσης. Η Επιτροπή πρέπει, συνεπώς, να θεσπίσει ότι 
το παραδεκτό των προτάσεων που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα θα συνδυαστεί με 
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την απαίτηση τα κράτη μέλη να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να εφαρμόσουν 
τους κανόνες αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να συνεργαστούν με τις αρχές 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τις ομάδες διασυνοριακής συνεργασίας.

Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 292
Άρθρο 12, σημείο 7)

7) Ενδεικτικό κατάλογο μεγάλων έργων 
κατά την έννοια του άρθρου 38 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…) που 
προβλέπεται να υποβληθούν κατά τη 
διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη καταλόγου των σημαντικότερων έργων πριν από την έναρξη του προγράμματος 
ενδεχομένως να είναι ασκόπως περιοριστική ή να δημιουργήσει εσφαλμένες προσδοκίες και 
εκτιμήσεις.

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

Τροπολογία 293
Άρθρο 12, νέες παράγραφοι

7 α) Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
συμμετοχή των περιφερειακών αρχών στο 
σχεδιασμό και την επίβλεψη των δράσεων 
διασυνοριακής και διεθνικής συνεργασίας.
7β) Τα προγράμματα διασυνοριακής 
συνεργασίας μπορούν να περιλάβουν 
περιφερειακά υπο-προγράμματα 
συνεργασίας. Η διαχειριστική αρχή 
μεριμνά για τη συμμετοχή των αρμοδίων 
περιφερειακών αρχών στην πιστοποίηση 
και μπορεί να μεταβιβάσει στις 
περιφερειακές αρχές τη διαχείριση αυτών 
των υπο-προγραμμάτων.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή των περιφερειακών αρχών στα προγράμματα 
διασυνοριακής και διεθνικής συνεργασίας, όπως και η δυνατότητα κατάρτισης περιφερειακών 
υπο-προγραμμάτων συνεργασίας, για τη βελτίωση της εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων.

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 294
Άρθρο  12 παράγραφος 7 α (νέα)

7α) Οι συστάσεις των εταίρων για το 
λειτουργικό πρόγραμμα

Or. de

Τροπολογία: Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Τροπολογία 295
Άρθρο 12, εδάφιο 2 (νέο) 

Οι περιφέρειες που υπάγονται στο Στόχο 
"περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και 
απασχόληση" και που πάσχουν από φυσικό 
ή γεωγραφικό μειονέκτημα από τα 
οριζόμενα στο άρθρο 52 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. (...), λαμβάνουν 5% πρόσθετη 
συγχρηματοδότηση. Όταν μια περιφέρεια 
πάσχει από περισσότερα του ενός 
μειονεκτήματα αυτού του τύπου, η 
προσαύξηση διπλασιάζεται και ανέρχεται 
στο 10% λόγω σωρευμένων 
μειονεκτημάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη 5% στο ανώτατο όριο της συμμετοχής των Ταμείων στις δημόσιες δαπάνες είναι 
μεν ενδιαφέρουσα, αλλά και πολύ περιορισμένη για να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα φυσικά και 
ανθρώπινα μειονεκτήματα που συχνά σωρεύονται και που επιταχύνουν την απερήμωση στις 
ορεινές περιοχές και στα νησιά.
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Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 296
Άρθρο 13

Κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των 
δαπανών

διαγράφεται

Με την επιφύλαξη του άρθρου 55 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), η Επιτροπή 
είναι δυνατόν μετά από αίτημα των 
κρατών μελών να προτείνει κανόνες για 
την επιλεξιμότητα ορισμένων κατηγοριών 
δαπανών σε αντικατάσταση των αρχικών 
κανόνων. Αυτοί οι κοινοτικοί κανόνες για 
την επιλεξιμότητα των δαπανών 
θεσπίζονται μέσω κανονισμού της 
Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 104 παράγραφος (3) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό μπορεί να θεωρηθεί περιττό. Άλλες μη επιλέξιμες δαπάνες σε επίπεδο ΕΕ 
μνημονεύονται στο άρθρο 7.

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 297
Άρθρο 14, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Τα κράτη μέλη συγκροτούν κοινή τεχνική 
γραμματεία που εδρεύει εντός της 
διαχειριστικής αρχής. Η γραμματεία αυτή 
επικουρεί τη διαχειριστική αρχή και την 
επιτροπή παρακολούθησης στην εκτέλεση 
των αντίστοιχων καθηκόντων τους.

Τα κράτη μέλη συγκροτούν κοινή τεχνική 
γραμματεία που λειτουργικώς εδρεύει εντός 
της διαχειριστικής αρχής. Η γραμματεία 
αυτή επικουρεί τη διαχειριστική αρχή και 
την επιτροπή παρακολούθησης στην 
εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Μικτή Τεχνική Γραμματεία ενός προγράμματος συνεργασίας δεν πρέπει κατ’ ανάγκη να έχει 
τη φυσική της έδρα εντός της αρχής διαχείρισης.
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 298
Άρθρο  14, παράγραφος 1) εδάφιο 2

Τα κράτη μέλη συγκροτούν κοινή τεχνική 
γραμματεία που εδρεύει εντός της 
διαχειριστικής αρχής. Η γραμματεία αυτή 
επικουρεί τη διαχειριστική αρχή και την 
επιτροπή παρακολούθησης στην εκτέλεση 
των αντίστοιχων καθηκόντων τους.

Τα κράτη μέλη συγκροτούν κοινή τεχνική 
γραμματεία που δεν εδρεύει υποχρεωτικά
εντός της διαχειριστικής αρχής. Η 
γραμματεία αυτή επικουρεί τη διαχειριστική 
αρχή και την επιτροπή παρακολούθησης 
στην εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων 
τους.

Or. de

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 299
Άρθρο  14 παράγραφος 1 εδάφιο 2

Τα κράτη μέλη συγκροτούν κοινή τεχνική 
γραμματεία που εδρεύει εντός της 
διαχειριστικής αρχής. Η γραμματεία αυτή 
επικουρεί τη διαχειριστική αρχή και την 
επιτροπή παρακολούθησης στην εκτέλεση 
των αντίστοιχων καθηκόντων τους.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Από λειτουργικής πλευράς,  η διαχειριστική αρχή είναι καλύτερα σε θέση από ό,τι το σύνολο 
των εμπλεκομένων κρατών μελών να ιδρύσει μια τεχνική γραμματεία και να εκπληρώσει τις 
αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις (βλ. τροπολογία στο άρθρο 14 παράγραφος 2 α νέα).

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 300
Άρθρο  14 παράγραφος 1 εδάφιο  2 

Τα κράτη μέλη συγκροτούν κοινή τεχνική 
γραμματεία που εδρεύει εντός της 
διαχειριστικής αρχής. Η γραμματεία αυτή 

Η διαχειριστική αρχή συγκροτεί  ύστερα 
από διαβούλευση με την επιτροπή 
παρακολούθησης μια κοινή τεχνική 
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επικουρεί τη διαχειριστική αρχή και την 
επιτροπή παρακολούθησης στην εκτέλεση 
των αντίστοιχων καθηκόντων τους.

γραμματεία,  που εδρεύει εντός της 
διαχειριστικής αρχής.  Επικουρεί τη 
διαχειριστική αρχή,  την επιτροπή 
παρακολούθησης και την ομάδα των 
ελεγκτών σύμφωνα με  την παράγραφο 2 
κατά την εκτέλεση των αντίστοιχων 
καθηκόντων τους.  Προς διευκόλυνση της 
υλοποίησης ευρύτερων συνεργασιών,  
δύνανται τα κράτη μέλη να ιδρύσουν 
εθνικές υπηρεσίες επικοινωνίας.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Από λειτουργικής πλευράς,  η διαχειριστική αρχή είναι καλύτερα σε θέση από ό,τι το σύνολο 
των εμπλεκομένων κρατών μελών να ιδρύσει μια τεχνική γραμματεία και να εκπληρώσει τις 
αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις. Και η ομάδα των οικονομικών ελεγκτών χρειάζεται για το 
έργο της την τεχνική υποστήριξη της γραμματείας.  ( Τουλάχιστον ) για τα μεγάλα προγράμματα 
διεθνικής συνεργασίας αποδείχθηκαν στο παρελθόν πολύ χρήσιμες και οι διεθνικές υπηρεσίες 
επικοινωνίας πέρα από τις τεχνικές γραμματείες και για το λόγο αυτό πρέπει να αναφερθούν 
ρητά ως συγχρηματοδοτήσιμες επικουρικές διαρθρώσεις. 

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 301
Άρθρο 14, παράγραφος 3

3. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζει 
εκπροσώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…).

3. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζει 
εκπροσώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…) και πρέπει να αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση αντιπροσωπευτικότητας των 
εμπλεκομένων περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, καθώς και οιωνδήποτε 
εμπλεκομένων ομάδων διασυνοριακής 
συνεργασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους τήρησης των αρχών της εταιρικής σχέσης και της επικουρικότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να επιτρέπουν στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές, καθώς και στις ομάδες 
διασυνοριακής συνεργασίας, να εκπροσωπούνται στις επιτροπές παρακολούθησης.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 302
Άρθρο 14, παράγραφος 3

3. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζει 
εκπροσώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…).

3. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζει 
εκπροσώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…) εξασφαλίζοντας ότι εκπροσωπούνται 
οι συμμετέχουσες αρχές τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με 
το θεσμικό πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω του επιτυχημένου ρόλου που διαδραματίζουν τα περιφερειακά και τοπικά όργανα στο 
πλαίσιο των INTERREG III A, B και Γ, τα κράτη μέλη θα συμμορφούνται προς τις αρχές της 
εταιρικής σχέσης και της επικουρικότητας αν περιλάβουν στα μέλη των επιτροπών 
παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος και εκπροσώπους των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών. Οι εκπρόσωποι θα επιλέγονται από το κατάλληλο δημόσιο όργανο, κατά 
περίπτωση.

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 303
Άρθρο  14, παράγραφος 3

3. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζει 
εκπροσώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…).

3. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζει 
εκπροσώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…), μεριμνώντας για τη δέουσα 
εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων 
περιφερειακών ή τοπικών αρχών, σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες θεσμικές και 
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συνταγματικές διατάξεις.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των εκπροσώπων των Περιφερειών και των τοπικών φορέων -που προτείνεται 
από την Επιτροπή των Περιφερειών- θα συμβάλει θετικά στην αίσθηση ευθύνης των ιδίων 
απέναντι στη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων, πέρα από το ότι ικανοποιεί τη γενική αρχή 
της επικουρικότητας.

Τροπολογία: Alyn Smith

Τροπολογία 304
Άρθρο 14, παράγραφος 3)

3. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζει 
εκπροσώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…).

3. Κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ορίζει 
εκπροσώπους οι οποίοι συμμετέχουν στην 
επιτροπή παρακολούθησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…) και προβλέπει την κατάλληλη 
εκπροσώπηση των εμπλεκομένων αρχών 
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση του εισηγητή είναι πολύ καλή και η τροποποίηση αφορά την απαλοιφή του 
«αποσκοπεί» μεταξύ των εκφράσεων «θα» και «προβλέπει..». Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε 
θέση να εξασφαλίζουν την κατάλληλη εκπροσώπηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
στις επιτροπές παρακολούθησης.

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 305
Άρθρο 14, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν τα 
καθήκοντα αυτά εντός χρονοδιαγράμματος 
που συμφωνείται με την Επιτροπή, 
προκειμένου να αποτραπούν οι περιττές 
καθυστερήσεις στη θέσπιση και εφαρμογή 
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του επιχειρησιακού προγράμματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη και κρατικά υπουργεία καθυστέρησαν αναίτια να προχωρήσουν στη 
σύσταση των διαφόρων μηχανισμών που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση των 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η
ικανότητα της διαχειριστικής αρχής να ανταποκριθεί στους στόχους απορρόφησης. Τα κράτη 
μέλη και οι κυβερνήσεις τους πρέπει να συμμορφωθούν σε ένα συμπεφωνημένο 
χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση του προγράμματος, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη του 
φαινομένου αυτού και στο μέλλον.

Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 306
Άρθρο 15

Η διαχειριστική αρχή εκτελεί τα καθήκοντα 
που προβλέπονται στο άρθρο 59 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), με εξαίρεση 
εκείνα τα οποία αφορούν την κανονικότητα 
των δράσεων και των δαπανών σε σχέση με 
τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 
Στον τομέα αυτό η ευθύνη της περιορίζεται 
στο να ελέγξει ότι οι δαπάνες για κάθε 
δικαιούχο που συμμετέχει σε κάποια δράση 
έχουν πιστοποιηθεί από τον εγκριμένο
ελεγκτή.

Η διαχειριστική αρχή εκτελεί τα καθήκοντα 
που προβλέπονται στο άρθρο 59 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (…), με εξαίρεση 
εκείνα τα οποία αφορούν την κανονικότητα 
των δράσεων και των δαπανών σε σχέση με 
τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. 
Στον τομέα αυτό η ευθύνη της περιορίζεται 
στο να ελέγξει ότι οι δαπάνες για κάθε 
δικαιούχο που συμμετέχει σε κάποια δράση 
έχουν πιστοποιηθεί από τον 
εξουσιοδοτημένο ελεγκτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να εκσυγχρονιστεί η διαδικασία ελέγχου των διαρθρωτικών ταμείων. Οι 
εγκεκριμένοι ελεγκτές προϋποθέτουν ότι αυτοί θα έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή, πράγμα που 
αποβαίνει πολύ γραφειοκρατικό. Ο εξουσιοδοτημένος ελεγκτής αρκεί.

Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 307
Άρθρο 16, παράγραφος 2

Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε οι Κάθε κράτος μέλος φροντίζει ώστε οι 
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δαπάνες να είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν 
από τους εγκεκριμένους ελεγκτές εντός 
περιόδου δύο μηνών.

δαπάνες να είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν 
από τους εξουσιοδοτημένους ελεγκτές εντός 
περιόδου δύο μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία να εκσυγχρονιστεί η διαδικασία ελέγχου των διαρθρωτικών ταμείων. Οι 
εγκεκριμένοι ελεγκτές προϋποθέτουν ότι αυτοί θα έχουν ελεγχθεί από την Επιτροπή, πράγμα που 
αποβαίνει πολύ γραφειοκρατικό. Ο εξουσιοδοτημένος ελεγκτής αρκεί.

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 308
Άρθρο 19, παράγραφος 2

2. Οι δράσεις που επιλέγονται για 
επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία 
περιλαμβάνουν δίκτυα συνεργασίας και 
ανταλλαγή εμπειρίας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3, περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τρεις δικαιούχους από 
τουλάχιστον τρεις περιφέρειες τουλάχιστον 
δύο κρατών μελών, που συνεργάζονται με 
τους ακόλουθους τρόπους για κάθε δράση: 
κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή 
στελέχωση και κοινή χρηματοδότηση.

2. Οι δράσεις που επιλέγονται για 
επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία 
περιλαμβάνουν διαπεριφερειακή 
συνεργασία και δίκτυα συνεργασίας και 
ανταλλαγή εμπειρίας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3, περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τρεις δικαιούχους από 
τουλάχιστον τρεις περιφέρειες τουλάχιστον 
δύο κρατών μελών, που συνεργάζονται με 
τους ακόλουθους τρόπους για κάθε δράση: 
κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή 
στελέχωση και κοινή χρηματοδότηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενσωμάτωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας στο στόχο της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 309
Άρθρο 19, παράγραφος 2

2. Οι δράσεις που επιλέγονται για 
επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία 
περιλαμβάνουν δίκτυα συνεργασίας και 
ανταλλαγή εμπειρίας, όπως προβλέπεται στο 

2. Οι δράσεις που επιλέγονται για 
επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία 
περιλαμβάνουν διαπεριφερειακή 
συνεργασία και δίκτυα συνεργασίας και 
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άρθρο 6 παράγραφος 3, περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τρεις δικαιούχους από 
τουλάχιστον τρεις περιφέρειες τουλάχιστον 
δύο κρατών μελών, που συνεργάζονται με 
τους ακόλουθους τρόπους για κάθε δράση: 
κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή 
στελέχωση και κοινή χρηματοδότηση.

ανταλλαγή εμπειρίας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3, περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τρεις δικαιούχους από 
τουλάχιστον τρεις περιφέρειες τουλάχιστον 
δύο κρατών μελών, που συνεργάζονται με 
τους ακόλουθους τρόπους για κάθε δράση: 
κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή 
στελέχωση και κοινή χρηματοδότηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενσωμάτωση της διαπεριφερειακής συνεργασίας στο στόχο της 
εδαφικής συνεργασίας.

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 310
Άρθρο 19, παράγραφος 2

2. Οι δράσεις που επιλέγονται για 
επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία 
περιλαμβάνουν δίκτυα συνεργασίας και 
ανταλλαγή εμπειρίας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3, περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τρεις δικαιούχους από 
τουλάχιστον τρεις περιφέρειες τουλάχιστον 
δύο κρατών μελών, που συνεργάζονται με 
τους ακόλουθους τρόπους για κάθε δράση: 
κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή 
στελέχωση και κοινή χρηματοδότηση.

2. Οι δράσεις που επιλέγονται για 
επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία 
περιλαμβάνουν διαπεριφερειακή 
συνεργασία και δίκτυα συνεργασίας και 
ανταλλαγή εμπειρίας, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3, περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τρεις δικαιούχους από 
τουλάχιστον τρεις περιφέρειες τουλάχιστον 
δύο κρατών μελών, που συνεργάζονται με 
τους ακόλουθους τρόπους για κάθε δράση: 
κοινή ανάπτυξη, κοινή υλοποίηση, κοινή 
στελέχωση και κοινή χρηματοδότηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει εδώ να συντονίσουμε το άρθρο 19 με το τροπολογημένο άρθρο 6 (βλ. τροπολογία 6), 
δηλ. να ενσωματώσουμε τη διαπεριφερειακή συνεργασία στο στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας.
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Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 311
Άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο β)

β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση 
ολόκληρης της δράσης.

β) Φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση ή 
την επίβλεψη της υλοποίησης ολόκληρης 
της δράσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβλέπει την εκτέλεση ενός έργου 
και να μην το υλοποιεί μόνος του.

Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 312
Άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

δ) Ελέγχει κατά πόσον οι δαπάνες που 
υποβάλλονται από τους δικαιούχους οι 
οποίοι συμμετέχουν στη δράση έχουν 
πιστοποιηθεί από τους ελεγκτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

δ) Ελέγχει κατά πόσον οι δαπάνες που 
υποβάλλονται από τους δικαιούχους οι 
οποίοι συμμετέχουν στη δράση έχουν 
πιστοποιηθεί από τους ελεγκτές που 
προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 
(χωρίς ωστόσο ο έλεγχος αυτός να 
επεκτείνεται σε επανέλεγχο αιτήσεων).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο έλεγχος του επανελέγχου αιτήσεων θα επιφέρει επικάλυψη.

Τροπολογία: Eluned Morgan, Catherine Stihler

Τροπολογία 313
Άρθρο 21

Η νομιμότητα και η κανονικότητα των 
δαπανών που δηλώνονται από κάθε 
δικαιούχο ο οποίος συμμετέχει στη δράση 
πιστοποιούνται από τους εγκεκριμένους
ελεγκτές που προβλέπονται στο άρθρο 14 

Η νομιμότητα και η κανονικότητα των 
δαπανών που δηλώνονται από κάθε 
δικαιούχο ο οποίος συμμετέχει στη δράση 
πιστοποιούνται από ανεξάρτητους και 
εξουσιοδοτημένους ελεγκτές που 
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παράγραφος 2. Κάθε δικαιούχος που 
συμμετέχει στη δράση αναλαμβάνει την 
ευθύνη σε περίπτωση τυχόν παρατυπίας της 
δαπάνης την οποία έχει δηλώσει.

προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. 
Κάθε δικαιούχος που συμμετέχει στη δράση 
αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση 
τυχόν παρατυπίας της δαπάνης την οποία 
έχει δηλώσει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από λειττουργικής σκοπιάς, οι εξωτερικοί, εξουσιοδοτημένοι και ανεξάρτητοι ελεγκτές αρκούν 
για την πιστοποίηση των εξόδων.

Τροπολογία: Christa Prets

Τροπολογία 314
Άρθρο 22, παράγραφος 1

1. Στα πλαίσια της διασυνοριακής 
συνεργασίας και σε ευλόγως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
χρηματοδοτηθεί ως και το 20% του 
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού 
προγράμματος για δράσεις σε περιοχές 
NUTS επιπέδου III οι οποίες συνορεύουν με 
περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…).

1. Στα πλαίσια της διασυνοριακής 
συνεργασίας και σε ευλόγως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
χρηματοδοτηθεί ως και το 20% του 
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού 
προγράμματος για δράσεις εκτός του πεδίου 
της συνεργασίας, ιδίως σε περιοχές NUTS 
επιπέδου III οι οποίες συνορεύουν με 
περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…).

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι ενδεδειγμένη μια ελαφρώς μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την ήδη προβλεπόμενη από 
την πρόταση της Επιτροπής ρήτρα ανοίγματος.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 315
Άρθρο 22, παράγραφος 1

1. Στα πλαίσια της διασυνοριακής 
συνεργασίας και σε ευλόγως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να 

1. Στα πλαίσια της διασυνοριακής 
συνεργασίας και σε ευλόγως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
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χρηματοδοτηθεί ως και το 20% του 
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού 
προγράμματος για δράσεις σε περιοχές 
NUTS επιπέδου III οι οποίες συνορεύουν με 
περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…).

χρηματοδοτηθεί ως και το 20% του 
προϋπολογισμού του επιχειρησιακού 
προγράμματος για δράσεις εκτός του πεδίου 
της συνεργασίας,  ιδίως σε περιοχέςNUTS 
επιπέδου III οι οποίες συνορεύουν με 
περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
(…).

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι ενδεδειγμένη μια ελαφρώς μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την ήδη προβλεπόμενη από 
την πρόταση της Επιτροπής ρήτρα ανοίγματος.

Τροπολογία: Jan Březina

Τροπολογία 316
Άρθρο 22, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Στα πλαίσια της διασυνοριακής και 
διεθνικής συνεργασίας, το ΕΤΠΑ είναι 
δυνατόν να χρηματοδοτήσει δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για την υλοποίηση 
δράσεων ή τμημάτων δράσεων στην 
επικράτεια χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας μέχρι και το 10% του ποσού της 
συνεισφοράς του στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, εφόσον από τις δράσεις αυτές 
επωφελούνται περιφέρειες της Κοινότητας.

3. Στα πλαίσια της διασυνοριακής 
συνεργασίας, το ΕΤΠΑ είναι δυνατόν να 
χρηματοδοτήσει δαπάνες που 
πραγματοποιούνται για την υλοποίηση 
δράσεων ή τμημάτων δράσεων στην 
επικράτεια χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας μέχρι και το 5% του ποσού της 
συνεισφοράς του στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα, εφόσον από τις δράσεις αυτές 
επωφελούνται περιφέρειες της Κοινότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΕΤΠΑ δεν πρέπει να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη τρίτων κρατών στο πλαίσιο της διεθνικής 
συνεργασίας. Όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, πρέπει να περιοριστεί στο 5% το όριο 
για τις δαπάνες που αφορούν εδάφη εκτός της επικράτειας της ΕΕ. Το προτεινόμενο όριο του 
10%. θεωρείται υπερβολικά γενναιόδωρο έναντι τρίτων χωρών.
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