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

Τροπολογία 317
Αιτιολογική σκέψη 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.

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 τα νησιά, απομονωμένες ευρωπαϊκές 
πόλεις σε ·άλλες ηπείρους, διαμεθοριακές 
περιοχές, ορεινές περιοχές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές των οποίων η 
γεωγραφική θέση επιβραδύνει την ανάπτυξή 
τους.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση "ορισμένα νησιά" πρέπει να διαγραφεί δεδομένου ότι είναι ασαφής και θα 
μπορούσε να λειτουργήσει περιοριστικά για ορισμένα από αυτά. Είναι απαραίτητο να προστεθεί 
"απομονωμένες ευρωπαϊκές πόλεις σε ·άλλες ηπείρους" δεδομένου ότι και αυτές οι πόλεις 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα προς αυτά των νησιών.

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala Sender
Τροπολογία 318

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: 

Στον στόχο «Σύγκλιση» και στις 
περιφέρειες στις οποίες αναφέρεται η 
παράγραφος 2του άρθρου 6 του 
Κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. … με 
την οποία καθορίζονται οι γενικές 
διατάξεις που αφορούν το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής, 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: 

Or. es

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό, οι σημερινές περιφέρειες του Στόχου 1 οι οποίες σταματούν να υπάγονται 
σε αυτόν, λόγω της ανάπτυξής τους, περιλαμβάνονται στο νέο Στόχο "Σύγκλισης" και θα έχουν 
ανάλογη αντιμετώπιση με αυτήν που έχουν κατά την περίοδο2000-2006 οι περιφέρειες που 
σταμάτησαν να υπάγονται στον Στόχο 1, λόγω της ανάπτυξής τους.

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

Τροπολογία 319
Άρθρο 4, σημείο 10
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10)  Άμεση ενίσχυση των επενδύσεων στις
ΜΜΕ που συμβάλουν στη δημιουργία και 
τη διασφάλιση θέσεων εργασίας.

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι επενδύσεις στις ΜΜΕ και στις επιχειρήσεις που 
χρησιμεύουν ως πυρήνας ή κινητήρας για την ανάπτυξη μιας περιφέρειας ή σημαντικών 
τμημάτων μιας περιφέρειας.

Τροπολογία: Ona Juknevičienė

Τροπολογία 320
Άρθρο 7, σημείο δ)

δ)  στέγαση, δ) κατασκευή νέων κατοικιών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εκσυγχρονισμός και η ανακαίνιση των κατοικιών είναι μία από τις προϋποθέσεις της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, πράγμα που περιλαμβάνει αυξημένη ενεργειακή 
αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ποιότητα ζωής. Η αποκατάσταση πολλών φτωχών 
συνοικιών προϋποθέτει αναγκαστικά την μετασκευή ή την κατεδάφιση πολυκατοικιών που 
βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Συνεπώς, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη αποτελεί μία από 
τις προτεραιότητες στην Ευρώπη και τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα πρέπει χρηματοδοτήσουν τις 
δαπάνες που συνδέονται με την κατασκευή κατοικιών προκειμένου να αναβαθμισθούν οι 
μειονεκτικές περιοχές.

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

Τροπολογία 321
Άρθρο 11, σημείο βα) (νέο)

β.α) ενισχύσεις για την κάλυψη των 
ελλειμμάτων στον τομέα της τεχνολογικής 
καινοτομίας και έρευνας και της 
ανάπτυξης (I+D+i);

Or. es
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Αιτιολόγηση

Τα προβλήματα προσπελασιμότητας δεν συναντώνται μόνον στον τομέα μεταφοράς 
εμπορευμάτων και υπηρεσιών μεταφοράς, αλλά και όλως ιδιαιτέρως, στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των τηλεπικοινωνιών και στην ανάπτυξη της κοινωνίας της 
πληροφορίας.

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

Τροπολογία 322
Άρθρο 13

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. 
(…).

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, ορίζοντας σε κάθε περίπτωση μία 
προθεσμία για την καθιέρωση των 
κανόνων αυτών προ της ενάρξεως της 
εκτέλεσης των περιλαμβανόμενων σε 
αυτούς προγραμμάτων. 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. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ειδικής φύσεως των προγραμμάτων αυτών, πρέπει να ορίζεται προθεσμία η 
οποία να υποχρεώνει την Επιτροπή να καθιερώνει τους κανόνες αυτούς προ της ενάρξεως 
εκτέλεσης των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται σε αυτούς, ώστε να είναι σαφές ποιες είναι 
οι επιδοτούμενες δαπάνες και να αποφεύγονται προβλήματα στο μέλλον.
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