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Περίοδος προβληματισμού: η δομή, τα θέματα και το περιεχόμενο για την αξιολόγηση της 
συζήτησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση
(2005/2146(ΙΝΙ))

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την περίοδο προβληματισμού ως ευκαιρία να συμμετάσχει σε μία ειλικρινή 
συζήτηση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η αρχή της επικουρικότητας θα πρέπει 
να τηρείται στο ακέραιο κατά την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, οι στόχοι της 
οποίας (διαγραφή) είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης
σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. θεωρεί ότι η περίοδος προβληματισμού μπορεί να αξιοποιηθεί για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας στον τομέα της 
περιφερειακής ανάπτυξης και να αποτιμηθεί η (διαγραφή) εφαρμογή της κατά την 
περίοδο 2007-2013 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής και να 
διασφαλισθεί με τον τρόπο αυτό πλήρης, ισόρροπη και διαρκής ανάπτυξη σε όλα τα 
κράτη μέλη·
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Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την περίοδο προβληματισμού ως ευκαιρία να συμμετάσχει σε μία ειλικρινή 
συζήτηση σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας και την αναβαθμισμένη 
εταιρικότητα στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και να εκτιμήσει τον βαθμό 
στον οποίο τηρούνται οι εν λόγω αρχές κατά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και 
την εκτίμηση των στόχων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013 που είναι 
ζωτικής σημασίας για την πλήρη, ισόρροπη και διαρκή ανάπτυξη σε όλα τα κράτη 
μέλη·

Or. pt

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την περίοδο προβληματισμού ως ευκαιρία να συμμετάσχει σε μία 
ανανεωμένη συζήτηση σχετικά με τη βασική προσέγγιση στον τομέα της 
περιφερειακής ανάπτυξης και να εκτιμήσει τον βαθμό στον οποίο τηρείται η εν λόγω 
αρχή κατά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την εκτίμηση των στόχων της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013 που είναι ζωτικής σημασίας για την 
πλήρη, ισόρροπη και διαρκή ανάπτυξη σε όλα τα κράτη μέλη, πρωτίστως δε στις 
φτωχότερες περιοχές·

Or. de

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1α (νέα)

1a. συνιστά να διακοπεί η τρέχουσα διαδικασία επικύρωσης και να συγκληθεί το 
συντομότερο δυνατό νέα συνέλευση με σκοπό την εξεύρεση συνολικής λύσης σε 
συνεργασία με τους πολέμιους του σημερινού σχεδίου συντάγματος·

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

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. συνιστά στην Επιτροπή να δοθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, ιδίως δε 
στις αρχές των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό και τοπικό) 
και στην κοινωνία των πολιτών (κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, ενώσεις) η δυνατότητα 
να ορίζουν και να οργανώνουν την συμβολή τους στην ευρεία διαδικασία 
διαβούλευσης της περιόδου προβληματισμού·

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. συνιστά στην Επιτροπή να συμβουλευθεί ευρέως τα κράτη μέλη, τα εθνικά 
κοινοβούλια, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, την Επιτροπή των Περιφερειών, 
τις επιχειρηματικές ενώσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προ της κατάρτισης 
οιωνδήποτε νέων προτάσεων κανονισμών που θα επηρεάσουν την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή των κρατών μελών (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

2. συνιστά στην Επιτροπή να συμβουλευθεί ευρέως τα κράτη μέλη, τα εθνικά 
κοινοβούλια, άλλα κοινοβούλια εντός των κρατών μελών, τις περιφερειακές και τις 
τοπικές αρχές, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, τις επιχειρηματικές ενώσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προ της 
κατάρτισης οιωνδήποτε νέων προτάσεων κανονισμών στον τομέα της πολιτικής 
συνοχής προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή υπερρύθμιση και να διατηρηθεί η 
άκρως απαραίτητη ευελιξία στην αντιμετώπιση των τρεχουσών και των μελλοντικών 
προκλήσεων στην πολιτική συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2

2. συνιστά στην Επιτροπή να συμβουλευθεί ευρέως τα κράτη μέλη, τα εθνικά 
κοινοβούλια, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές και ειδικότερα τις εθνικές και 
ευρωπαϊκές ενώσεις που λειτουργούν υπό την αιγίδα τους, την Επιτροπή των 
Περιφερειών, τις επιχειρηματικές ενώσεις και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις προ της 
κατάρτισης οιωνδήποτε νέων προτάσεων κανονισμών που θα επηρεάσουν την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των κρατών μελών, προκειμένου να 
αποφευχθεί η περιττή υπερρύθμιση και να διατηρηθεί η άκρως απαραίτητη ευελιξία 
στην αντιμετώπιση των τρεχουσών και των μελλοντικών προκλήσεων στην πολιτική 
συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. συνιστά να επιδιωχθεί, οιαδήποτε αναθεώρηση του σχεδίου συντάγματος να 
δημιουργήσει μεγαλύτερα κίνητρα ώστε να επιδιώξουν τα κράτη μέλη με σθένος 
την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας μέσω ρηξικέλευθων μεταρρυθμίσεων και 
να δυσχεράνει την πρόσβαση σε περιφερειακές ενισχύσεις για εκείνα τα κράτη μέλη  
που δεν θα έχουν παρόμοιες φιλοδοξίες· 

Or. de

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

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον ρόλο των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση1 και τονίζει ότι η 
διασπορά εξουσιών μέσω της περιφερειακής και τοπικής αυτονομίας μπορεί να 
συμβάλει σε ενεργότερη συμμετοχή εκ μέρους των πολιτών, σε μεγαλύτερη 
διαφάνεια των πολιτικών της ΕΕ και στη θετική αποτίμηση του διαφορισμού στην 
ΕΕ·

Or. en

  
1 ΕΕ C 38Ε, 12.02.2004, σ. 167
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 12
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. ζητεί να τεθεί σαφές όριο στη συμμετοχή των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών 
στα διάφορα προγράμματα, εφόσον αυτή η πρακτική παρεμποδίζει την 
αποφασιστική αναδιοργάνωση των ενδιαφερομένων κρατών· θεωρεί ότι η σειρά 
των γεγονότων πρέπει να είναι: 1) δραστικές μεταρρυθμίσεις, 2) συμφωνία επί των 
γενικών όρων, 3) συμμετοχή στα προγράμματα στήριξης·

Or. de

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

Τροπολογία 13
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. ζητεί, προκειμένου να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα στην ΕΕ, την αναθεώρηση 
των άρθρων III-168, παράγραφος 1, και III-169 της συνταγματικής συνθήκης 
(άρθρα 88, παράγραφος 1, και 89 της Συνθήκης ΕΚ), ώστε να προβλεφθεί η 
έγκριση κατευθύνσεων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις σύμφωνα με το άρθρο 
III-169 (άρθρο 89 της Συνθήκης), καθώς και σύμφωνα με την διαδικασία 
συναπόφασης, ενώ η Επιτροπή θα διατηρήσει την αρμοδιότητα να επανεξετάζει 
όλα τα υφιστάμενα στα κράτη μέλη συστήματα παροχής ενισχύσεων και να 
προτείνει στα τελευταία τα κατάλληλα επί μέρους μέτρα·

Or. en

Τροπολογία: Alyn Smith και Jillian Evans

Τροπολογία 14
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. υπενθυμίζει τις προτάσεις που διατυπώνονται στο σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την κατανομή των εξουσιών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, καθώς και στην έκθεση της ομάδας 
εργασίας της Επιτροπής με θέμα 'Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση: Σύνδεση και 
δικτύωση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων περιφερειακής και τοπικής 
αυτοδιοίκησης" σε ό,τι αφορά τη δημιουργία καθεστώτος "περιφέρειας εταίρου" 
στην Ένωση, το οποίο θα ισχύει για τις περιφερειακές αρχές που θα ορίσουν τα 
κράτη μέλη και θα τους παραχωρεί ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τη 
συμμετοχή τους στις κοινοτικές πολιτικές, και την εφαρμογή διαφοροποιημένης 
προσέγγισης για τις τέσσερεις ομάδες των κρατών μελών: τα ομόσπονδα κράτη, τα 
συγκεντρωτικά κράτη με περιφερειακή οργάνωση, τα συγκεντρωτικά κράτη με 
αποκεντρωμένη διοίκηση και τα συγκεντρωτικά κράτη·
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Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 15
Παράγραφος 3

3. συνιστά , εκτός εάν και έως ότου επικυρωθεί η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος 
της Ευρώπης από όλα τα κράτη μέλη, να εφαρμόζεται επιμελώς η αρχή της νόμιμης 
προφύλαξης κατά την αναφορά στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών διατάξεων όσον 
αφορά την πολιτική συνοχής και τους επιμέρους δικαιούχους· συγκεκριμένα, συνιστά 
να αφαιρεθούν χρήσιμα τμήματα της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος και να 
συμπληρωθεί με αυτά η Συνθήκη της Νίκαιας ώστε οι κανόνες περί της αρχής της 
πλειοψηφίας, των δημοσίων συνεδριάσεων του Συμβουλίου και της 
επικουρικότητας να μπορούν να εφαρμοσθούν ανεξαρτήτως της τρέχουσας 
διαδικασίας κύρωσης·

Or. de

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 16
Παράγραφος 3

3. συνιστά , εκτός εάν και έως ότου επικυρωθεί η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος 
της Ευρώπης από όλα τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να 
προωθεί με όσο το δυνατό μεγαλύτερο σθένος τις αλλαγές που επιθυμεί σχετικά με 
την πολιτική συνοχής, αλλά σε ανεξάρτητη μάλλον βάση και όχι ως τμήματα της 
Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 17
Παράγραφος 3

3. συνιστά (διαγραφή) να εφαρμόζεται (διαγραφή) η αρχή της νόμιμης προφύλαξης 
κατά την αναφορά στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών διατάξεων όσον αφορά την 
πολιτική συνοχής και τους επιμέρους δικαιούχους, και κυρίως να μην γίνεται 
αναφορά στο σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη στα 
κείμενα που υποβάλλονται σε ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

Or. fr
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Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 18
Παράγραφος 3

3. συνιστά , εκτός εάν και έως ότου επικυρωθεί η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος 
της Ευρώπης από όλα τα κράτη μέλη, να εφαρμόζεται επιμελώς η αρχή της νόμιμης 
προφύλαξης κατά την αναφορά στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών διατάξεων όσον 
αφορά την πολιτική συνοχής και τους επιμέρους δικαιούχους· (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 19
Παράγραφος 3

3. συνιστά , εκτός εάν και έως ότου επικυρωθεί η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος 
της Ευρώπης από όλα τα κράτη μέλη, να εφαρμόζεται επιμελώς η αρχή της νόμιμης 
προφύλαξης κατά την αναφορά στο πλαίσιο των γενικών και ειδικών διατάξεων όσον 
αφορά την πολιτική συνοχής και τους επιμέρους δικαιούχους· (διαγραφή)

Or. pt

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4

διαγραφή

Or. de

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης και Miloš Koterec

Τροπολογία 21
Παράγραφος 4

4. προτείνει, αντίθετα, την ανάπτυξη τακτικών διαβουλεύσεων με τα εθνικά κοινοβούλια 
και τις σχετικές επιτροπές τους, συμπεριλαμβανομένων κοινών ακροάσεων με 
εμπειρογνώμονες, τη διεξαγωγή κοινών συνεδριάσεων μεταξύ Ευρωβουλευτών και 
κάθε κράτους μέλους και των αντιστοίχων εθνικών ή περιφερειακών στελεχών και 
φορέων για όλα τα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που αφορούν την κάθε 
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περιφέρεια, τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας στον τομέα της 
πολιτικής συνοχής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, διασφαλίζοντας, κατά 
συνέπεια, ότι θα ικανοποιηθούν επαρκώς οι ανάγκες όλων των περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των αραιοκατοικημένων, ορεινών, και 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών·

Or. el

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 22
Παράγραφος 4

4. προτείνει (διαγραφή) την ανάπτυξη τακτικών διαβουλεύσεων με τα εθνικά 
κοινοβούλια και τις σχετικές επιτροπές τους, συμπεριλαμβανομένων κοινών 
ακροάσεων με εμπειρογνώμονες, τη βελτίωση, μέσω εκτιμήσεων του κόστους και 
τακτικών αναλύσεων των επιπτώσεων,της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας 
στον τομέα της πολιτικής συνοχής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, 
διασφαλίζοντας, κατά συνέπεια, ότι θα ικανοποιηθούν επαρκώς οι ανάγκες όλων των 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των αραιοκατοικημένων, ορεινών, 
και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών·

Or. de

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

Τροπολογία 23
Παράγραφος 4

4. προτείνει (διαγραφή) την ανάπτυξη τακτικών διαβουλεύσεων με τα κοινοβούλια στα 
κράτη μέλη και τις σχετικές επιτροπές τους, συμπεριλαμβανομένων κοινών 
ακροάσεων με εμπειρογνώμονες, τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής 
διαδικασίας στον τομέα της πολιτικής συνοχής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, 
διασφαλίζοντας, κατά συνέπεια, ότι θα ικανοποιηθούν επαρκώς οι ανάγκες όλων των 
περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των αραιοκατοικημένων, ορεινών, 
και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών·

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 24
Παράγραφος 4

4. προτείνει, αντίθετα, την ανάπτυξη τακτικών διαβουλεύσεων με τα εθνικά κοινοβούλια 
και άλλα κοινοβούλια στα κράτη μέλη και τις σχετικές επιτροπές τους, 
συμπεριλαμβανομένων κοινών ακροάσεων με εμπειρογνώμονες, τη βελτίωση της 
ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας στον τομέα της πολιτικής συνοχής σε εθνικό 
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επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, διασφαλίζοντας, κατά συνέπεια, ότι θα ικανοποιηθούν 
επαρκώς οι ανάγκες όλων των περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των νησιών και των 
αραιοκατοικημένων, ορεινών, και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών·

Or. en

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 25
Παράγραφος 4

4. προτείνει, αντίθετα, την ανάπτυξη τακτικών διαβουλεύσεων με τα εθνικά κοινοβούλια 
(διαγραφή), συμπεριλαμβανομένων κοινών ακροάσεων με εμπειρογνώμονες, τη 
βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας στον τομέα της πολιτικής 
συνοχής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, διασφαλίζοντας, κατά συνέπεια, ότι θα 
ικανοποιηθούν επαρκώς οι ανάγκες όλων των περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των 
νησιών και των αραιοκατοικημένων, ορεινών, και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 26
Παράγραφος 4

4. προτείνει, αντίθετα, την ανάπτυξη τακτικών διαβουλεύσεων με τα εθνικά κοινοβούλια 
και τις σχετικές επιτροπές τους, συμπεριλαμβανομένων κοινών ακροάσεων με 
εμπειρογνώμονες, τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθετικής διαδικασίας στον 
τομέα της πολιτικής συνοχής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, διασφαλίζοντας, 
κατά συνέπεια, ότι θα ικανοποιηθούν επαρκώς οι ανάγκες όλων των περιοχών, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απομακρυσμένων περιοχών, των νησιών και των 
αραιοκατοικημένων, ορεινών, και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών·

Or. pt

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 27
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. υπενθυμίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής συνοχής η οποία αποτελεί το 
διακριτικό γνώρισμα του μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την διαφοροποιεί 
από μία ζώνη ελευθέρων συναλλαγών· για αυτό το λόγο, και προκειμένου να 
συμφιλιωθούν οι πολίτες με την Ευρώπη, είναι ανάγκη να καταστεί αυτή η 
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αλληλέγγυα πολιτική περισσότερο ορατή στο επίπεδο των πολιτών σε όλες τις 
περιφέρειες και ειδικότερα στις πλέον μειονεκτούσες·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 28
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. χαιρετίζει την πρωτοβουλία "σχέδιο Δ" υπέρ της δημοκρατίας, του διαλόγου και 
της συζήτησης που ανέλαβε ο Επίτροπος Wallström με σκοπό να αρχίσει ένας 
συνεχής διάλογος για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε περιφερειακό και σε τοπικό 
επίπεδο· τονίζει επιπλέον την ανάγκη να συμμετάσχει η ευρωπαϊκή νεολαία στην 
ευρύτερη συζήτηση και να τονωθεί η προσήλωσή της στον ευρωπαϊκό τρόπο 
σκέπτεσθαι·

Or. en

Τροπολογία: Nικόλαος Βακάλης και Miloš Koterec

Τροπολογία 29
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. προτείνει, για την κινητοποίηση ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου δημόσιου διαλόγου, 
τη θεσμοθέτηση μίας «Ημέρας ανοιχτών πυλών για την Ευρώπη» κάθε μήνα σε 
όλες τις έδρες τοπικής αυτοδιοίκησης (δημαρχεία, νομαρχίες, περιφέρειες), κατά 
την οποία οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και υλικό για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση από εξειδικευμένα στελέχη καθώς και να καταθέτουν 
ερωτήματα, προτάσεις και παράπονα·

Or. el

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης και Miloš Koterec

Τροπολογία 30
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. συνιστά, για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών, τη δημιουργία Πάνελ 
Ευρωπαίων Πολιτών σε επίπεδο περιφερειών του ίδιου στόχου, με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων πάνω σε κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
περιφέρειες αυτές, και ακολούθως τη δημιουργία Πάνελ Ευρωπαίων Πολιτών με 
ισορροπημένη εκπροσώπηση των περιφερειών και των τριών στόχων, όπως αυτοί 
ορίζονται από το γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία με σκοπό τη 
διάδοση των συμπερασμάτων και των καλών πρακτικών, την ανταλλαγή απόψεων 
σε διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και την αλληλοκατανόηση μεταξύ 
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των Ευρωπαίων πολιτών·

Or. el

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 31
Παράγραφος 5

5. τονίζει, εν προκειμένω, (διαγραφή), την απόλυτη αναγκαιότητα παροχής επαρκούς 
χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής, επαναλαμβάνοντας εκ νέου ότι το 
ποσοστό του 0,41% του κοινοτικού ΑΕΠ είναι το ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότησης 
κάτω από το οποίο η εν λόγω πολιτική μπορεί να αποδειχθεί αναποτελεσματική για 
την επίτευξη των στόχων·

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 32
Παράγραφος 5

5. τονίζει, εν προκειμένω, ως προϋπόθεση για την πλήρη επίτευξη των στόχων της 
αναθεωρημένης ατζέντας της Λισαβόνας, την απόλυτη αναγκαιότητα παροχής 
επαρκούς χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχής, επαναλαμβάνοντας εκ νέου ότι 
το ποσοστό του 0,41% του κοινοτικού ΑΕΠ είναι το ελάχιστο επίπεδο 
χρηματοδότησης κάτω από το οποίο η εν λόγω πολιτική θα χάσει (διαγραφή) την 
αξιοπιστία της και την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές ανισότητες·

Or. de

Τροπολογία: Ambroise Guellec και Margie Sudre

Τροπολογία 33
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει ακριβή και βασισμένη σε επιχειρήματα 
αξιολόγηση των προβλεπόμενων επιπτώσεων στον προϋπολογισμό της 
περιφερειακής ανάπτυξης από τις βέβαιες και πιθανές διευρύνσεις της ΕΕ με νέα 
κράτη μέλη·

Or. fr
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 34
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. συνιστά τη χρήση ειδικών μέσων όπως είναι το Διαδίκτυο, τα τηλεοπτικά 
προγράμματα, οι διαφημίσεις και τα ενημερωτικά σεμινάρια σε σχολεία και με 
αποδέκτες νέους, ώστε να αναπτυχθεί διάλογος για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 35
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. ενθαρρύνει την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, να 
αξιολογεί σε συνεχή βάση τον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης με ιδιαίτερη 
έμφαση στην αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 36
Παράγραφος 6

6. εφιστά την προσοχή στη σημασία της υποστήριξης με επαρκή χρηματοδότηση των 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών οι οποίες αποτελούν απόθεμα δυναμικού 
ανάπτυξης, δεδομένου ότι τέτοιες περιοχές υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά 
ιδίως στα 10 νέα κράτη μέλη, στις εξαρτώμενες από τα στατιστικά δεδομένα 
περιφέρειες και στις υπό ένταξη χώρες τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προκειμένου 
να εξαλειφθεί η φτώχεια δια παντός και να προωθηθούν καινοτόμες και εναλλακτικές 
προσεγγίσεις για την επίτευξη και τη διατήρηση της πολυτομεακής περιφερειακής 
ανάπτυξης, καθώς και της ισόρροπης ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 37
Παράγραφος 6

6. εφιστά την προσοχή στη σημασία της υποστήριξης με αυξημένη χρηματοδότηση των 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών οι οποίες αποτελούν απόθεμα δυναμικού 



AM\587602EL.doc 13/13 PE 364.908v01-00

EL

ανάπτυξης, δεδομένου ότι τέτοιες περιοχές υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά 
ιδίως στα 10 νέα κράτη μέλη, στις υπό ένταξη χώρες τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
και στις εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες, προκειμένου να εξαλειφθεί η φτώχεια 
δια παντός και να προωθηθούν καινοτόμες και εναλλακτικές προσεγγίσεις για την 
επίτευξη και τη διατήρηση της πολυτομεακής περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και 
της ισόρροπης ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 38
Παράγραφος 6

6. εφιστά την προσοχή στη σημασία της υποστήριξης με επαρκή χρηματοδότηση των 
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών οι οποίες αποτελούν απόθεμα δυναμικού 
ανάπτυξης, δεδομένου ότι τέτοιες περιοχές υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά 
ιδίως στα 10 νέα κράτη μέλη και στις υπό ένταξη χώρες τη Βουλγαρία και τη 
Ρουμανία, προκειμένου να εξαλειφθεί η φτώχεια δια παντός και να προωθηθούν 
καινοτόμες και εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επίτευξη και τη διατήρηση της 
πολυτομεακής περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και της ισόρροπης ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 39
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. επισημαίνει τα εμπόδια που ανέκυψαν σε ό,τι αφορά την κύρωση της συνθήκης για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκού συντάγματος και τονίζει τον κρίσιμης σημασίας ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι διαρθρωτικές πολιτικές προβάλλοντας τα οφέλη 
που προκύπτουν από την ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en


