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Σχέδιο έκθεσης (PE 371.896v02-00)
Constanze Angela Krehl
Προετοιμασία της διαδικασίας έγκρισης που αφορά τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές 
της Κοινότητας, 2007-2013 (Πολιτική της συνοχής για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης)
(2006/2086(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 1
Νέα αιτιολογική αναφορά

- έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις μικρές επιχειρήσεις που εγκρίθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Santa Maria Da Feira τον Ιούνιο του 2000,

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij
Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της συνοχής είναι 
σημαντικό συστατικό στοιχείο μίας ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση 
παγκόσμιων προκλήσεων, όπως το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον και η 
δημογραφική μεταβολή των ευρωπαϊκών κοινωνιών,

Or. en
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της μείωσης του πληθυσμού που επηρεάζει 
συγκεκριμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, πρέπει να εκπονηθούν νέες στρατηγικές 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος 
απώλειας κατοίκων για τις αγροτικές περιοχές,

Or. es

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αστική διάσταση της 
ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής, προκειμένου αφενός τα αστικά κέντρα να 
μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα καλύτερα στον καίριο ρόλο τους για την αύξηση της 
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης και αφετέρου να μπορούν να 
αντιμετωπιστούν καλύτερα τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις πόλεις, όπως π.χ. η 
φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός,

Or. el

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Ζ

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστική διάσταση της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής 
(διαγραφή) πρέπει να ανταποκρίνεται στην αύξηση της ευρωπαϊκής 
ανταγωνιστικότητας (διαγραφή) και να προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση 
(διαγραφή) προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τις πόλεις, όπως π.χ. ο κοινωνικός 
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αποκλεισμός,

Or. de

Τροπολογία: Alfredo Antoniozzi

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αστική διάσταση 
της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής, προκειμένου αφενός τα αστικά κέντρα να 
μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα καλύτερα στον καίριο ρόλο τους για την αύξηση 
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και αφετέρου να μπορούν να αντιμετωπιστούν 
καλύτερα τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις πόλεις, όπως π.χ. ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, η αστική κινητικότητα, ένα βιώσιμο σύστημα αστικών συγκοινωνιών, 
η ανεργία, η ρύπανση, η υψηλή οδική κυκλοφορία, οι υψηλές τιμές των κατοικιών 
και η επιδοτούμενη στέγαση, 

Or. it

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αστική διάσταση 
της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής, προκειμένου αφενός τα αστικά κέντρα να 
μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα καλύτερα στον καίριο ρόλο τους για την αύξηση 
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και αφετέρου να μπορούν να αντιμετωπιστούν 
καλύτερα τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις πόλεις, όπως π.χ. ο κοινωνικός 
αποκλεισμός, ακόμα και σε πόλεις μεσαίου και μικρότερου μεγέθους,

Or. de

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αστική διάσταση 
της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής, προκειμένου αφενός οι αστικές περιοχές να 
μπορούν να ανταποκριθούν ακόμα καλύτερα στον καίριο ρόλο τους για την αύξηση 
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και αφετέρου να μπορούν να αντιμετωπιστούν 
καλύτερα τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις πόλεις, όπως π.χ. ο κοινωνικός 
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αποκλεισμός, 

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστικές περιοχές και οι (διαγραφή) αγροτικές περιοχές
που βρίσκονται ακριβώς γύρω τους πρέπει να θεωρούνται ένας ενιαίος οικονομικός 
χώρος και χρειάζονται μία περισσότερο ενιαία και συμβιωτική αναπτυξιακή 
στρατηγική,

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστικές και οι γύρω από αυτές αγροτικές περιοχές πρέπει 
να θεωρούνται ένας ενιαίος οικονομικός χώρος εντασσόμενος στο περιφερειακό 
πλαίσιο και χρειάζονται μία περισσότερο ενιαία και συμβιωτική αναπτυξιακή 
στρατηγική για την επίσπευση της διαδικασίας περιφερειακής ανταγωνιστικότητας,

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας δεν πρέπει να 
αποσυνδεθεί από τη στρατηγική του Γκέτεμποργκ και να αποδυναμώσει την 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ένωσης,

Or. de
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας πρέπει να 
(διαγραφή) ενισχύσει την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ένωσης,

Or. pl

Τροπολογία: Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας ενισχύεται 
και η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας δεν πρέπει να 
αποδυναμώσει την αειφόρο ανάπτυξη της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι για τη διαρθρωτική πολιτική δεν είναι αρκετοί 
ενόψει της μεγάλης αύξησης των διαφορών ως προς την ευημερία που οφείλονται στη 
διεύρυνση και ως εκ τούτου η χρησιμοποίησή τους πρέπει να επικεντρωθεί ακόμα 
περισσότερο στα σχέδια της αειφόρου ανάπτυξης και στα πιο απαραίτητα και 
αποτελεσματικά μέτρα,

Or. de
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Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι για τη διαρθρωτική πολιτική δεν είναι αρκετοί 
ενόψει της μεγάλης αύξησης των διαφορών ως προς την ευημερία που οφείλονται στη 
διεύρυνση και ως εκ τούτου η χρησιμοποίησή τους πρέπει να επικεντρωθεί ακόμα 
περισσότερο στα πιο απαραίτητα και αποτελεσματικά μέτρα,

Or. de

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη K

K. επικροτεί το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται ως ενότητα η πολιτική συνοχής και η 
περιφερειακή πολιτική· και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδες να προβλεφθούν 
οι απαραίτητες αντισταθμίσεις για όλες τις περιφέρειες που έρχονται σε 
μειονεκτική θέση λόγω τεχνητών επιδράσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν 
καταλήγουν να αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση, 

Or. pt

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Λ

Λ. υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης των διαφορών που υπάρχουν αφενός μεταξύ 
των κρατών μελών και αφετέρου μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, καθώς και 
του κοινωνικού αποκλεισμού στην κοινωνία,

Or. de

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Λ

Λ. υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης των διαφορών που υπάρχουν ως προς την 
ανάπτυξη αφενός μεταξύ των κρατών μελών και αφετέρου μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών,
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Λ α (νέα)

Λa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί παράγοντα για 
την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη N

N. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εδαφική συνεργασία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της 
πολιτικής συνοχής, για το οποίο πρέπει να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι και το 
οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί στον γενικό στρατηγικό σχεδιασμό,

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 23
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. επισημαίνει ότι οι πολιτικές με αποκλειστικό επίκεντρο την ανταγωνιστικότητα θα 
επιδεινώσουν τις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες, ιδίως όσον αφορά τις 
περιοχές σύγκλισης·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 24
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής πρέπει να έχει ως στόχο 
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που θέτει η πιο πρόσφατη διεύρυνση της 
Ένωσης, συμβάλλοντας στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και 
προάγοντας μια κοινωνία βασιζόμενη στην πλήρη απασχόληση, τις ίσες ευκαιρίες, 
την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή·
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Or. es

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 25
Παράγραφoς 2

2. θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να περιορίζουν τους κανονισμούς 
για τα διάφορα ταμεία, παρά μόνο να καθιστούν σαφείς τις στρατηγικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, και επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να έχουν αρκετή ευελιξία ώστε να μπορούν να αντιδράσουν εξειδικευμένα στις 
επί τόπου απαιτήσεις, καθώς υπάρχουν πολλές οδοί και δυνατότητες προκειμένου 
να επιτευχθεί μια επιτυχής αειφόρος ανάπτυξη, ιδίως όταν λαμβάνονται πλήρως 
υπόψη στις περιφερειακές στρατηγικές οι πρακτικές γνώσεις των περιφερειών και 
των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τις δικές τους δυνατότητες 
ανάπτυξης·

Or. de

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 26
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να περιορίζουν τους κανονισμούς 
για τα διάφορα ταμεία, παρά μόνο να καθιστούν σαφείς τις στρατηγικές 
προτεραιότητες της Ένωσης, και επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι οι περιφέρειες 
πρέπει να έχουν αρκετή ευελιξία ώστε να μπορούν να (διαγραφή) επιλύουν τα δικά 
τους προβλήματα·

Or. pl

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 27
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. θεωρεί κρίσιμο και καθοριστικό οι περιφέρειες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
διαχείρισης και υλοποίησης να κατανοήσουν έγκαιρα τη σημασία των στόχων και 
να προετοιμασθούν οργανωτικά κατάλληλα, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τους κοινοτικούς πόρους· για το λόγο αυτό καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες αρωγής τους προς 
αυτήν την κατεύθυνση·
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Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 28
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει τις διαφορές ως προς τις ανάγκες μεταξύ των βιομηχανικών περιοχών, 
των αγροτικών περιοχών, των πόλεων και των αστικών περιοχών, των 
αραιοκατοικημένων περιοχών και των περιοχών που πλήττονται από τη μείωση και 
τη γήρανση του πληθυσμού καθώς και των εξαιρετικά απομακρυσμένων περιοχών 
και των νησιωτικών, ορεινών και παραμεθορίων περιοχών· κατά συνέπεια, απευθύνει 
έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων λύσεων, βάσει των συστάσεων της 
τρίτης έκθεσης προόδου για τη συνοχή όσον αφορά περιοχές με ιδιαίτερες 
δυσκολίες·

Or. es

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 29
Παράγραφος 3

3. επισημαίνει τις διαφορές ως προς τις ανάγκες μεταξύ των βιομηχανικών και 
καινοτόμων περιοχών, των αγροτικών περιοχών, των πόλεων και των αστικών 
περιοχών, των αραιοκατοικημένων ή εξαιρετικά απομακρυσμένων περιοχών και των 
νησιωτικών, ορεινών και παραμεθορίων περιοχών·

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 30
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. πιστεύει ότι εντός του νέου πλαισίου που δημιουργούν η δημοσιονομική προοπτική
και η διαρθρωτική πολιτική, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις περιφέρειες 
που υπόκεινται σε στατιστική επίδραση, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη, με 
σκοπό την ενίσχυση των συνθηκών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων 
της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·

Or. es
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Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 31
Παράγραφος 4

4. τονίζει ωστόσο ότι η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι πρωταρχικά 
καθήκον των κρατών μελών και ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο στο πλαίσιο των πρωταρχικών της σκοπών για την επίτευξη των στόχων της 
Λισαβόνας·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 32
Παράγραφος 4

4. επισημαίνει ωστόσο ότι η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι 
πρωταρχικά καθήκον των κρατών μελών και ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να 
αποτελεί ενιαίο σύνολο με τους στόχους της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ και να 
καταστεί βασικός παράγοντας στην επίτευξή τους μέσω εθνικών και 
περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων·

Or. es

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 33
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 34
Παράγραφος 5

5. υποστηρίζει τη στοχοθετημένη διάθεση των πιστώσεων (Earmarking) για την 
επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, ζητεί
όμως τη διατήρηση ενός επαρκούς περιθωρίου δράσης για τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες·

Or. de
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Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 35
Παράγραφος 5

5. απορρίπτει τη στοχοθετημένη διάθεση των πιστώσεων (Earmarking) για την επίτευξη 
των στόχων της Λισαβόνας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, ιδίως όσον αφορά τις 
περιφέρειες που εμπίπτουν στο στόχο «Σύγκλιση»·

Or. es

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 36
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. καλεί την Επιτροπή να μεταχειρίζεται ισότιμα όλα τα κράτη μέλη·

Or. pl

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 37
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 38
Παράγραφος 6

6. επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο συνιστά τη θέσπιση (διαγραφή) νομικών 
προδιαγραφών ίδιων για όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

Or. pl
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Τροπολογία: Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 39
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. ως εκ τούτου ζητεί όλες οι ρυθμίσεις για την ιδιωτική συγχρηματοδότηση καθώς 
και για την επιλεξιμότητα του φόρου προστιθέμενης αξίας που προτάθηκαν για τα 
πιο αδύναμα κράτη μέλη να επεκταθούν σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 40
Παράγραφος 7

7. διαπιστώνει ότι η εξαίρεση που προτείνει το Συμβούλιο για την εφαρμογή του κανόνα 
Ν+2 μέχρι το 2010 είναι απαραίτητη· πρόκειται για μία εξαιρετική ρύθμιση, που 
πρέπει να λήξει το 2010·

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 41
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. πιστεύει ότι οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση εντός των περιφερειών 
«σταδιακής εισόδου» των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών πρέπει να είναι 
δυνητικά πανομοιότυπες με τις περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» τουλάχιστον 
στις χώρες που χρηματοδοτεί το Ταμείο Συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 42
Παράγραφος 8

8. επικροτεί τη σύνδεση της καινοτόμου αειφόρου ανάπτυξης και της δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας·

Or. de
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 43
Παράγραφος 8

8. επικροτεί τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σύνδεση της αύξησης της απασχόλησης 
με την αύξηση της παραγωγικότητας·

Or. pl

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 44
Παράγραφος 8

8. επικροτεί τη σύνδεση της αύξησης της απασχόλησης με την αύξηση της 
παραγωγικότητας, αλλά εκφράζει την επιφύλαξή του ως προς την έννοια της 
αυξανόμενης ευελιξίας των εργαζομένων ως κατευθυντήριας γραμμής για την 
πολιτική συνοχής με δεδομένες τις πιθανές συνέπειες της μικρότερης ασφάλειας
στην εργασία και του «αγώνα προς τα κάτω» που συνεπάγεται αυτή η φράση·

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 45
Παράγραφος 8

8. επικροτεί τη σύνδεση της αύξησης της απασχόλησης με την αύξηση της 
παραγωγικότητας και σημειώνει ότι ο βασικός σκοπός που τη διέπει είναι η 
δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας·

Or. es

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 46
Παράγραφος 9

9. θεωρεί αναγκαίο να επικεντρωθούν οι λίγοι διαθέσιμοι πόροι έξυπνα και
αποτελεσματικά (διαγραφή), προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία αντί να ακολουθείται η αρχή του κατακερματισμού·
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Or. pl

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 47
Παράγραφος 10

10. υπογραμμίζει και πάλι τη σημασία μίας καλής εταιρικής σχέσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων και ζητεί τη σαφή παγίωσή της στους κανονισμούς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές υποστηρίζοντας έτσι την ενίσχυση της κοινωνίας των 
πολιτών· από αυτή την άποψη, συνιστά τη στήριξη για την κατάρτιση και τη 
δημιουργία ικανοτήτων, καθώς και την κάλυψη του άμεσου κόστους που συνδέεται 
με τα καθήκοντα των εταίρων·

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 48
Παράγραφος 10

10. υπογραμμίζει και πάλι τη σημασία μίας καλής εταιρικής σχέσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων και ζητεί τη σαφή παγίωσή της στους κανονισμούς και τις 
κατευθυντήριες γραμμές υποστηρίζοντας έτσι την ενίσχυση της κοινωνίας των 
πολιτών και του κοινωνικού διαλόγου·

Or. es

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 49
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. ζητεί να μη θίγεται η συμμετοχή μη κερδοσκοπικών ΜΚΟ κατά τον υπολογισμό 
του συντελεστή συγχρηματοδότησης όσον αφορά τη συνεισφορά των ταμείων για 
όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα· οι δαπάνες των μη κερδοσκοπικών ΜΚΟ 
θεωρούνται παρόμοιες επιλέξιμες δαπάνες·

Or. en
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Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 50
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 51
Παράγραφος 11

11. ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει ενεργά και να προωθήσει μεταξύ των 
κρατών μελών τις συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ως μέσο 
χρηματοδότησης (διαγραφή)· υποστηρίζει απερίφραστα τις σχετικές δυνατότητες που 
προσφέρουν τα JESSICA, JEREMY και JASPER·

Or. pl

Τροπολογία: István Pálfi

Τροπολογία 52
Παράγραφος 11

11. ζητεί από την Επιτροπή, μετά τη δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου, να 
υποστηρίξει (διαγραφή) τις συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ως 
μέσο χρηματοδότησης και να μην μεταχειρίζεται διαφορετικά τα κράτη μέλη· 
υποστηρίζει απερίφραστα τις σχετικές δυνατότητες που προσφέρουν τα JESSICA, 
JEREMY και JASPER·

Or. hu

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 53
Παράγραφος 11 α (νέα)

11a. επισημαίνει τη σημασία που έχει ο καθορισμός κανόνων που να διέπουν το 
σχηματισμό συμπράξεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και η απλούστευση 
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της διαχείρισης προγραμμάτων και της παρακολούθησης διαδικασιών, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα σχέδια μπορούν να εφαρμόζονται και 
εφαρμόζονται ταχέως·

Or. pt

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 54
Παράγραφος 11 β (νέα)

11β. τονίζει ότι είναι σημαντικό οι περιφέρειες να ανταλλάσσουν πληροφορίες και καλές 
πρακτικές που έχουν αποκτήσει από προηγούμενα προγράμματα προς χρήση σε 
μελλοντικές περιόδους προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 55
Παράγραφος 12

12. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται σε τρεις 
προτεραιότητες και απευθύνει σαφή έκκληση να λαμβάνεται πάντα και στις τρεις 
ανάλογα υπόψη η ισότητα ευκαιριών για άντρες και γυναίκες και ζητεί οι 
κατευθυντήριες γραμμές να συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση ίσων ευκαιριών 
για άνδρες και γυναίκες·

Or. es

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 56
Παράγραφος 12

12. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται σε τρεις 
προτεραιότητες και απευθύνει σαφή έκκληση να λαμβάνεται πάντα και στις τρεις 
ανάλογα υπόψη η διάσταση τόσο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας όσο και της 
ισότητας ευκαιριών για άντρες και γυναίκες·

Or. en
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 57
Παράγραφος 12

12. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται σε τρεις 
προτεραιότητες και απευθύνει σαφή έκκληση να λαμβάνεται πάντα και στις τρεις 
ανάλογα υπόψη η ισότητα ευκαιριών για όλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 της 
Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 58
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στη χρηματοδότηση της εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής·

Or. es

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 59
Παράγραφος 13

13. υποστηρίζει την απόφαση για μία βιώσιμη υποδομή των μεταφορών που θα 
συμπεριλαμβάνει και την προώθηση της υποδομής των σιδηροδρόμων, των καθαρών 
αστικών και δημοσίων συγκοινωνιών, καθώς και των ναυτικών συγκοινωνιών· 
θεωρεί ότι τα σχετικά έργα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους στοιχεία ανάλυσης 
κόστους-οφέλους και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και βέλτιστης 
διαχείρισης της κυκλοφορίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση της κυκλοφορίας και 
τη βελτίωση της ασφάλειας·

Or. el

Τροπολογία: Richard Howitt, Eluned Morgan

Τροπολογία 60
Παράγραφος 13

13. υποστηρίζει την απόφαση για μία βιώσιμη υποδομή των μεταφορών που θα 



PE 371.896v02-00 18/51 AM\611970EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

συμπεριλαμβάνει και την προώθηση της υποδομής των σιδηροδρόμων και των 
τοπικών δημοσίων συγκοινωνιών, και τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί πρόσβαση 
στις υπηρεσίες δημόσιων συγκοινωνιών για ομάδες-στόχους που δεν έχουν 
πρόσβαση σε αυτοκίνητο, ιδίως στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 61
Παράγραφος 13

13. υποστηρίζει την απόφαση για μία βιώσιμη υποδομή των μεταφορών που θα 
συμπεριλαμβάνει και την προώθηση της υποδομής των σιδηροδρόμων και των 
τοπικών δημοσίων συγκοινωνιών· θεωρεί ουσιώδες να ολοκληρωθεί το διευρωπαϊκό 
δίκτυο μεταφορών, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν πλήρως τα 
πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς·

Or. es

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 62
Παράγραφος 13

13. υποστηρίζει την απόφαση για μία βιώσιμη υποδομή των μεταφορών που θα 
συμπεριλαμβάνει και την προώθηση της υποδομής των σιδηροδρόμων και των 
τοπικών και αστικών δημοσίων συγκοινωνιών·

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 63
Παράγραφος 13 α (νέα)

13a. εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι το επίπεδο των επενδύσεων της 
ΕΕ στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για
την περίοδο 2007-2013 δεν είναι αρκετά υψηλό·

Or. pl
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Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 64
Παράγραφος 13 β (νέα)

13β. ζητεί τη ρητή απαίτηση και αναγνώριση της αρχής και πρακτικής της πρόσβασης
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και στη 
διαδικασία αξιολόγησης που απαιτούν οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές1·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 65
Παράγραφος 14

14. πιστεύει ότι η ανάπτυξη της υποδομής των μεταφορών (διαγραφή), ιδίως μεταξύ των 
περιοχών στα πρώην εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και των γειτονικών τους περιοχών
στα νέα κράτη μέλη, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών, σε περίπτωση που δεν 
είναι ακόμα ικανοποιητική, δεν πρέπει να λαμβάνει τη μορφή διαδικασίας «κάλυψης 
της διαφοράς», αλλά ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αμέσως οι πρόσφατα 
ανακαλυφθείσες έξυπνες και βιώσιμες λύσεις στον τομέα των μεταφορών·

Or. de

Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 66
Παράγραφος 14

14. πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ιδίως και η υποδομή των μεταφορών στα πρώην 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τα σημερινά νέα κράτη μέλη και μεταξύ των κρατών 
μελών, ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν ακόμη εμπόδια όσον αφορά τη 
διασυνοριακή διαμετακόμιση (όπως στην περίπτωση των Πυρηναίων και των 
Άλπεων για παράδειγμα)·

Or. es

  
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής (COM(2004)0492
- 2004/0163(AVC)).
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Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 67
Παράγραφος 14

14. πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ιδίως και η υποδομή των μεταφορών στα πρώην 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τα σημερινά νέα κράτη μέλη και μεταξύ των κρατών 
μελών, σε περίπτωση που δεν είναι ακόμα ικανοποιητική· υποστηρίζει ότι η ίδια 
σημασία πρέπει να αποδίδεται στις θαλάσσιες μεταφορές και στους «θαλάσσιους 
αυτοκινητοδρόμους» σε περιοχές με θαλάσσια εξωτερικά σύνορα·

Or. es

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 68
Παράγραφος 14

14. πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθεί ιδίως και η υποδομή των μεταφορών στα πρώην 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με τα σημερινά νέα κράτη μέλη (διαγραφή), μεταξύ των 
κρατών μελών, σε περίπτωση που δεν είναι ακόμα ικανοποιητική, και εντός των 
κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των μεσόγειων
περιοχών και ιδίως των περιφερειακών περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 69
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. τονίζει ότι η κοινοτική στήριξη για την κατασκευή περιφερειακών οδών δεν μπορεί 
να υπόκειται μόνο στον υπολογισμό της οικονομικής απόδοσης των επενδύσεων σε 
περιφερειακές υποδομές μεταφορών, αφού πλεονεκτήματα όπως η αύξηση της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού δεν μπορούν εύκολα να εκφραστούν με 
έναν τέτοιο απλό υπολογισμό· επιπλέον, ζητεί να συμπεριληφθεί ειδική μνεία στα 
δευτερεύοντα οδικά δίκτυα·

Or. en
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Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 70
Παράγραφος 14 β (νέα)

14β. πιστεύει ότι οι υποδομές για τη διασυνοριακή διασύνδεση των δικτύων ενέργειας 
πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για μια κοινή 
αγορά ενέργειας·

Or. es

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 71
Παράγραφος 14 γ (νέα)

14γ. τονίζει τη σημασία και τα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη της προώθησης της 
πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες και πιο ηλικιωμένα άτομα στις υποδομές 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 72
Παράγραφος 15

15. υπογραμμίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, τη 
συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία στους τομείς του ύδατος, των 
αποβλήτων, της ατμόσφαιρας και της προστασίας της φύσης και των ειδών και ζητεί 
την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και ιδίως του νερού· ζητά να γίνει σαφής 
αναφορά και να συμπεριληφθούν οι επενδύσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή 
της Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό και τα δίκτυα Natura 2000·

Or. el

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 73
Παράγραφος 15

15. υπογραμμίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, τη 
συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία στους τομείς του ύδατος, των 
αποβλήτων, της ατμόσφαιρας και της προστασίας της φύσης και των ειδών και ζητεί 
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ειδική στήριξη για την εφαρμογή περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων, όπως το 
δίκτυο Natura 2000 και η οδηγία-πλαίσιο για το νερό·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 74
Παράγραφος 15

15. υπογραμμίζει ότι η αειφόρος ανάπτυξη σημαίνει, κυρίως στα νέα κράτη μέλη, τη 
συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία στους τομείς του ύδατος, των 
αποβλήτων, της ατμόσφαιρας και της προστασίας της φύσης και των ειδών και ζητεί 
την αειφόρο διαχείριση, βασιζόμενη στην αλληλεγγύη, των φυσικών πόρων και ιδίως 
του νερού· υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι επιτρεπτή η χρησιμοποίηση κοινοτικών 
μέσων για τη χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης της ξηρασίας, των πλημμυρών, 
των πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών·

Or. es

Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 75
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. επισημαίνει στο πλαίσιο αυτό ότι είναι ουσιώδες να διατίθενται οι απαραίτητες 
υποδομές για την παροχή νερού και στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται 
βάσει της οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του νερού για την ενθάρρυνση της 
αποδοτικής κατανάλωσης νερού, της χρήσης εναλλακτικών τεχνολογιών (όπως 
εγκαταστάσεις αφαλάτωσης) και ρυθμίσεων για την αποτροπή κινδύνων 
πλημμυρών·

Or. es

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 76
Παράγραφος 15 β (νέα)

15β. πιστεύει επίσης ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μικρότερης κλίμακας έργα 
υποδομών σε όλες τις περιφέρειες και στηρίζει ένθερμα τις επενδύσεις σε 
δευτερεύουσες συνδέσεις με μεγαλύτερα δίκτυα·

Or. en
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Τροπολογία: Eluned Morgan, Richard Howitt

Τροπολογία 77
Παράγραφος 15 γ (νέα)

15γ. συμφωνεί ότι ενώ υπάρχουν οικονομικά οφέλη μέσω της ροής των επενδύσεων σε 
στρατηγικές υποδομές μεταφορών, είναι σημαντικό να μην παραβλέπονται τομείς 
που προσφέρουν σημαντική πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία: Eluned Morgan, Richard Howitt

Τροπολογία 78
Παράγραφος 16

16. υποστηρίζει θερμά τη δυνατότητα παρέμβασης των ταμείων στον τομέα της αειφόρου 
ενεργειακής πολιτικής και επιδοκιμάζει ρητά τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και των 
μεταφορών· πιστεύει ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η διάδοση καθαρών τεχνολογιών 
στις ΜΜΕ και μέτρα για την προώθηση οικολογικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων· ζητεί να διατεθεί χρηματοδότηση προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εμπορική εκμετάλλευση των τεχνολογιών παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 79
Παράγραφος 16

16. υποστηρίζει θερμά τη δυνατότητα παρέμβασης των ταμείων στον τομέα της αειφόρου 
ενεργειακής πολιτικής και επιδοκιμάζει ρητά τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και των 
μεταφορών· ζητεί, ωστόσο, την απαρίθμηση όλων των βιώσιμων εναλλακτικών και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή τη μη συμπερίληψη ειδικού περιοριστικού 
καταλόγου στις κατευθυντήριες γραμμές·

Or. en
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Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 80
Παράγραφος 16

16. υποστηρίζει θερμά τη δυνατότητα παρέμβασης των ταμείων στον τομέα της αειφόρου
ενεργειακής πολιτικής και επιδοκιμάζει ρητά τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και εναλλακτικών καυσίμων στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, της θέρμανσης και των μεταφορών·

Or. es

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 81
Παράγραφος 16

16. υποστηρίζει θερμά τη δυνατότητα παρέμβασης των ταμείων στον τομέα της αειφόρου 
ενεργειακής πολιτικής και επιδοκιμάζει ρητά τη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης
και των μεταφορών καθώς και στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας·

Or. el

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 82
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. στηρίζει την ανάπτυξη περιβαλλοντικής διαχείρισης και τη χρήση καθαρών 
τεχνολογιών στις ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι 
διαφορές ως προς το μέγεθος και μεταξύ τομέων και ζητεί ιδίως την προώθηση 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και συστημάτων ενεργειακής απόδοσης κατάλληλων 
για επιχειρήσεις μικρής κλίμακας·

Or. fr
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Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 83
Παράγραφος 16 β (νέα)

16β. σημειώνει ότι η κατ’ οίκον κατανάλωση συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή 
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και ότι, συνεπώς, πρέπει να καταβληθούν 
προσπάθειες και σε αυτόν τον τομέα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του 
Κυότο και να ενθαρρυνθεί η διαδικασία βιώσιμης αστικής ανάπτυξης· υπενθυμίζει 
σε σχέση με αυτό τις θέσεις που ενέκρινε στις 6 Ιουλίου 2005 όσον αφορά τη 
μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων1·

Or. fr

Τροπολογία: Eugenijus Gentvilas

Τροπολογία 84
Παράγραφος 17

17. επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο ότι είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε την ενιαία 
ανάπτυξη των πόλεων και των αστικών περιοχών για μεγαλύτερη ενεργειακή 
απόδοση· σε αυτό το πλαίσιο ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επενδύσεις για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προκατασκευασμένων συγκροτημάτων 
κατοικιών στα νέα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 85
Παράγραφος 17 α (νέα)

17a. υπογραμμίζει ότι η οικονομική ανταγωνιστικότητα απαιτεί μια ευρέως 
διαδεδομένη κοινωνία της πληροφορίας βασιζόμενη στη γνώση και ζητεί, κατά 
συνέπεια, τη συμπερίληψη των ΤΠΕ στις απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές 
μαζί με τις επενδύσεις στις μεταφορές, στο περιβάλλον και στην ενέργεια·

Or. en

  
1 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2005 ενόψει της έγκρισης 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. 
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου 
Συνοχής. 
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Τροπολογία: Richard Howitt, Eluned Morgan

Τροπολογία 86
Παράγραφος 17 β (νέα)

17β. πιστεύει ότι η διάδοση καθαρών τεχνολογιών στις ΜΜΕ και τα μέτρα για την 
ενθάρρυνση των οικολογικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πρέπει να 
ενθαρρύνονται·

Or. en

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 87
Παράγραφος 18

18. ζητεί να ενισχυθεί η αειφόρος ανάπτυξη των αστικών περιοχών και οι ιδιαίτερες 
σχέσεις μεταξύ των πόλεων και των περιχώρων τους· υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέση 
αλληλεξάρτησης μεταξύ μικρών και μεγάλων πόλεων, δήμων και περιφερειών·
θεωρεί αδύνατη τη μεταχείριση των αστικών περιοχών ξεχωριστά από τα 
περίχωρά τους· πιστεύει ότι, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης, είναι 
αναγκαίο να υπάρχουν συμπληρωματικές πολιτικές και πολιτικές που 
εκμεταλλεύονται τις στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ μικρών και μεγάλων πόλεων, 
περιχώρων αστικών κέντρων και γειτονικών διοικητικών περιφερειών·

Or. pt

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 88
Παράγραφος 18

18. ζητεί να ενισχυθεί η αειφόρος ανάπτυξη των αστικών περιοχών και οι ιδιαίτερες 
σχέσεις μεταξύ των πόλεων και των περιχώρων τους· τονίζει επίσης την 
αλληλεξάρτηση των δήμων και περιφερειών· η ενίσχυση της περιφερειακής 
ανάπτυξης απαιτεί συμπληρωματικές πολιτικές και ενισχυμένες στρατηγικές 
συμμαχίες μεταξύ πόλεων και των δήμων που τις περιβάλλουν, καθώς και τοπικών 
και περιφερειακών κυβερνήσεων πέραν διοικητικών συνόρων·

Or. en
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Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 89
Παράγραφος 18

18. ζητεί να ενισχυθεί η αειφόρος ανάπτυξη των αστικών περιοχών και οι ιδιαίτερες 
σχέσεις μεταξύ των πόλεων και των περιχώρων τους· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι 
πρέπει να προταθεί ως θέμα προτεραιότητας στρατηγική με σκοπό τη βελτίωση 
των σχέσεων μεταξύ αστικής ανάπτυξης και νέας αγροτικής ανάπτυξης ώστε να 
αποτραπεί η μείωση του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών και η μετανάστευση 
από την ύπαιθρο·

Or. es

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 90
Παράγραφος 18 α (νέα)

18a. επισημαίνει τη σημασία της απλούστευσης των εθνικών νομικών και οικονομικών 
πλαισίων, που καλούνται επίσης κόστος πλαισίου, εφόσον επηρεάζουν 
αποφασιστικά την ελκυστικότητα των επενδύσεων·

Or. pt

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 91
Παράγραφος 18 β (νέα)

18β. σημειώνει ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για τις αγροτικές περιοχές, ιδίως για την 
ενίσχυση της ευημερίας τους, με την επιτάχυνση της χρήσης ανανεώσιμων 
βιολογικών πηγών ενέργειας και υλών και ότι η γεωργία επίσης μπορεί να ωφεληθεί 
σημαντικά από την ενίσχυση των βιώσιμων δομών·

Or. de

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 92
Παράγραφος 18 γ (νέα)

18γ. ζητεί τη συνεργασία μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών: πρόκειται για 
χώρους διαβίωσης καθένας εκ των οποίων έχει τη δική του σημασία και δεν πρέπει 
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να αποκλείει ο ένας τον άλλον· πιστεύει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να 
βελτιώσουμε τις προοπτικές διαβίωσης των ανθρώπων στους χώρους όπου ζουν 
και αισθάνονται άνετα·

Or. de

Τροπολογία: Alfredo Antoniozzi

Τροπολογία 93
Παράγραφος 18 δ (νέα)

18δ. καλεί την Επιτροπή να ορίσει ένα προσχέδιο όσον αφορά τη συνδρομή των ταμείων 
για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, που να προβλέπει, μεταξύ άλλων 
προτεραιοτήτων, διαρθρωτικές πράξεις στοχοθετημένες με ακρίβεια, οι οποίες
αποσκοπούν στην ενίσχυση των πυκνοκατοικημένων μεγάλων αστικών κέντρων·  

Or. it

Τροπολογία: Alfredo Antoniozzi

Τροπολογία 94
Παράγραφος 18 ε (νέα)

18ε. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη με στόχο να προσδιορίσει ποιος νέος 
τύπος χρηματοδοτικού μέσου θα μπορούσε να βοηθήσει τα μεγάλα αστικά 
κέντρα υπό το φως των προβλημάτων που συναντώνται συχνότερα, για 
παράδειγμα η αστική κινητικότητα, ένα βιώσιμο σύστημα αστικών 
συγκοινωνιών, η ανεργία, η ρύπανση, η υψηλή οδική κυκλοφορία, οι υψηλές 
τιμές των κατοικιών και η επιδοτούμενη στέγαση·

Or. it

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 95
Παράγραφος 18 στ (νέα)

18στ. ζητεί, πρώτον, τα μέτρα και οι επενδύσεις που προάγουν την καινοτομία να μην 
περιορίζονται στην τεχνολογική καινοτομία αλλά να εφαρμόζονται σε όλους τους 
τύπους καινοτομίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε οικονομικό 
και κοινωνικό εκσυγχρονισμό και, δεύτερον, να καταβληθούν ειδικές προσπάθειες 
για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων καινοτομίας των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, ιδίως σε παραδοσιακούς τομείς·
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Or. fr

Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 96
Παράγραφος 18 ζ (νέα)

18ζ. επισημαίνει την ανάγκη προστασίας, και βελτίωσης της διατήρησης, της 
βιοποικιλότητας της ΕΕ, με την αποδοχή των απαιτήσεων της χρηστής διαχείρισης 
της ευρωπαϊκής φυσικής κληρονομιάς και τον καθορισμό της απαιτούμενης 
χρηματοδότησης προκειμένου να εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν με 
το δίκτυο Natura 2000· κατά συνέπεια, θεωρεί ότι τόσο οι δασώδεις όσο και οι 
παράλιες περιοχές πρέπει να προστατεύονται και να αναδημιουργούνται εφόσον 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιών και διάβρωσης, αντίστοιχα·

Or. es

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 97
Παράγραφος 18 η (νέα)

18η. ζητεί να συμπεριληφθεί  σαφής και λεπτομερής ορισμός των πράξεων διατήρησης 
της βιοποικιλότητας και προστασίας της φύσης σε όλους τους κοινοτικούς στόχους 
σύμφωνα με τους κανονισμούς περί της πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 98
Παράγραφος 18 θ (νέα)

18θ. ζητεί τη χρήση ευρύτερου ορισμού και ερμηνείας για την αποκατάσταση και την 
ανάπλαση μολυσμένων εδαφών, καθώς η διεύρυνση του είναι αναγκαία για την 
επίτευξη άλλων σκοπών πέραν των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η 
προστασία των ευαίσθητων υπόγειων υδάτων και του πόσιμου νερού·

Or. en
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Τροπολογία: Richard Howitt, Eluned Morgan

Τροπολογία 99
Παράγραφος 18 ι (νέα)

18ι. ζητεί τη διάθεση χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της εμπορικής 
εκμετάλλευσης των τεχνολογιών παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 100
Παράγραφος 18 ια (νέα)

18ια. καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε προγράμματα προώθησης των 
ΤΠΕ, δεδομένου ότι έχουν ευρείες κοινωνικές, εδαφικές και πολιτιστικές συνέπειες, 
προκειμένου να τις καταστήσει πλήρως προσβάσιμες στους πολίτες·

Or. es

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 101
Παράγραφος 19

19. επικροτεί την ιδιαίτερη επικέντρωση στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α) 
και ιδίως την ενίσχυση του σχηματισμού δικτύων τεχνολογίας αιχμής, των ΜΜΕ και 
του τομέα των ΤΠΕ· προτείνει, ωστόσο, όχι μόνο την ανάπτυξη των υφισταμένων 
πόλων αριστείας, αλλά και την ενθάρρυνση νέων κέντρων· επιπλέον υπογραμμίζει 
ότι η ανάπτυξη υποδομών Ε&ΤΑ δεν πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με 
περιφερειακούς οικονομικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 102
Παράγραφος 19

19. επικροτεί την ιδιαίτερη επικέντρωση στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α) 
και ιδίως την ενίσχυση του σχηματισμού δικτύων τεχνολογίας αιχμής των ΜΜΕ και 
του τομέα των ΤΠΕ και επικροτεί την αναγνώριση εκ μέρους της Επιτροπής ότι η 
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στήριξη της ανάπτυξης των ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική σε απομακρυσμένες 
και αραιοκατοικημένες περιοχές, αλλά πιστεύει επίσης ότι αυτή η αναγνώριση 
πρέπει να επεκταθεί και σε περιοχές με μειονεκτήματα, όπως περιοχές με υψηλή 
ανεργία και κοινωνική παραμέληση·

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 103
Παράγραφος 19

19. επικροτεί την ιδιαίτερη επικέντρωση στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α) 
και ιδίως την ενίσχυση του σχηματισμού δικτύων τεχνολογίας αιχμής, των ΜΜΕ και 
του τομέα των ΤΠΕ· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να μειωθεί το τεχνολογικό 
χάσμα μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών και συνιστά τη διαφοροποίηση και 
την ενίσχυση των συμπράξεων και των δικτύων συνεργασίας·

Or. es

Τροπολογία: Eugenijus Gentvilas

Τροπολογία 104
Παράγραφος 19

19. επικροτεί την ιδιαίτερη επικέντρωση στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α) 
και ιδίως την ενίσχυση του σχηματισμού δικτύων τεχνολογίας αιχμής, των ΜΜΕ και 
του τομέα των ΤΠΕ και της ευρυζωνικής επικοινωνίας (ηλεκτρονικές υπηρεσίες) 
στις πιο απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt, Eluned Morgan

Τροπολογία 105
Παράγραφος 19

19. επικροτεί την ιδιαίτερη επικέντρωση στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α) 
και ιδίως την ενίσχυση του σχηματισμού περιφερειακών και διεθνικών δικτύων 
τεχνολογίας αιχμής, κέντρων αριστείας, των ΜΜΕ και του τομέα των ΤΠΕ· 

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 106
Παράγραφος 19

19. επικροτεί την ιδιαίτερη επικέντρωση στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α) 
και ιδίως την ενίσχυση του σχηματισμού δικτύων τεχνολογίας αιχμής, καινοτόμων 
βιομηχανικών περιοχών, των ΜΜΕ και του τομέα των ΤΠΕ·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 107
Παράγραφος 19 α (νέα)

19a. πιστεύει ότι, σύμφωνα με τις Ευρείες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Οικονομική 
Πολιτική, είναι αναγκαίο για την προώθηση της κοινωνίας της πληροφορίας να 
δημιουργηθεί η απαραίτητη ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και της διαθεσιμότητας ηλεκτρονικών 
επιχειρηματικών και διοικητικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 108
Παράγραφος 19 β (νέα)

19β. υποστηρίζει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ βοηθούν στην ανακατανομή των ικανοτήτων 
των εξωχώριων βιομηχανιών πετρελαίου και αερίου στον εξωχώριο τομέα της
ανανεώσιμης ενέργειας·

Or. en
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Τροπολογία: Sajjad Karim

Τροπολογία 109
Παράγραφος 19 γ (νέα)

19γ. αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της Ε&Α στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές με μικρό 
ιστορικό δραστηριοτήτων Ε&Α μπορεί να είναι προβληματική, αλλά αποτελεί 
ωστόσο σημαντικό μέρος της οικονομικής τους αναδιάρθρωσης·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 110
Παράγραφος 19 δ (νέα)

19δ. υποστηρίζει έντονα την ενίσχυση περιφερειακών δομών μεταφοράς τεχνολογίας, 
καινοτομίας και προώθησης της επιχειρηματικότητας, όπως για παράδειγμα μέσω 
τεχνολογικών πάρκων, θερμοκοιτίδων, πόλων και ζωνών καινοτομίας και 
περιφερειακών δικτυώσεων επιχειρήσεων (clusters)·

Or. el

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 111
Παράγραφος 20

20. επισημαίνει τη στενή σύνδεση μεταξύ Ε&Α και εκπαίδευσης και ζητεί από την 
Επιτροπή να προσφέρει απλές και διαφανείς δυνατότητες κοινής χρηματοδότησης 
ενιαίων έργων από τα ταμεία και καλεί τα κράτη μέλη – ενόψει των επιτυχημένων 
αποτελεσμάτων πανεπιστημιακών ερευνών – να στηρίξουν τη σύσταση μικρών 
επιχειρήσεων με τη χρήση μέσων όπως κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και 
μικροπιστώσεις, ιδίως για νέες γυναίκες με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, οι οποίες 
σπάνια έχουν πρόσβαση σε δικό τους κεφάλαιο εκκίνησης·

Or. de

Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 112
Παράγραφος 20

20. επισημαίνει τη στενή σύνδεση μεταξύ Ε&Α και εκπαίδευσης και ζητεί από την 
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Επιτροπή να προσφέρει απλές και διαφανείς δυνατότητες κοινής χρηματοδότησης 
ενιαίων έργων από τα ταμεία και πιο ευέλικτες και κατάλληλες ρυθμίσεις χρήσης για 
να συμβάλει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων·

Or. es

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 113
Παράγραφος 20

20. επισημαίνει τη στενή σύνδεση μεταξύ του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου (7ο

ΠΠ), του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
2007-2013 (ΠΠΑΚ) και τα ταμεία συνοχής, για την Ε&Α, την καινοτομία, την 
κατάρτιση και την εκπαίδευση και ζητεί από την Επιτροπή να προσφέρει απλές και 
διαφανείς δυνατότητες κοινής χρηματοδότησης ενιαίων έργων από τα ταμεία·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 114
Παράγραφος 20 α (νέα)

20a. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για ισχυρότερη και 
καλύτερη διεθνή συνεργασία σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης και να προσελκύσει 
χαρισματικούς επιστήμονες στην Ευρώπη·

Or. pl

Τροπολογία: Richard Howitt, Eluned Morgan

Τροπολογία 115
Παράγραφος 20 β (νέα)

20β. προτείνει αυτή η στήριξη να παρέχεται επίσης στον μη κερδοσκοπικό τομέα, 
γεγονός που ενισχύει την ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων και κοινωνικών 
εταιρειών·

Or. en
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Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 116
Παράγραφος 20 γ (νέα)

20γ. επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να παίξει η προτεινόμενη βελτίωση 
της πρόσβασης στη χρηματοδότηση στα θέματα προώθησης της έρευνας, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, της σύστασης νέων και της επέκτασης 
των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων·

Or. el

Τροπολογία: Iratxe García Pérez και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 117
Παράγραφος 21

21. επαναλαμβάνει το αίτημα να μπορούν όλες οι περιφέρειες να εκτελούν με τους ίδιους 
όρους έργα στους τομείς της Ε&Α και των ΤΠΕ με σύμπραξη του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, καθώς αυτό θα συμβάλει στη μείωση του τεχνολογικού χάσματος·

Or. es

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 118
Παράγραφος 21

21. επαναλαμβάνει το αίτημα να μπορούν όλες οι περιφέρειες να εκτελούν με τους ίδιους 
όρους έργα στους τομείς της Ε&Α, της καινοτομίας και των ΤΠΕ με σύμπραξη του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

Or. el

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 119
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. σημειώνει ότι οι αγροτικές περιοχές δεν πρέπει να αποκλείονται από την ανάπτυξη 
της κοινωνίας της πληροφορίας·

Or. de
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 120
Παράγραφος 21 β (νέα)

21β. στηρίζει την αρχή της ανάπτυξης υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων· θεωρεί ότι οι δραστηριότητες πληροφόρησης, παροχής 
συμβουλών και βοήθειας που πραγματοποιούν ενδιάμεσοι οργανισμοί, ιδίως για τις 
μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες, είναι ουσιώδεις αν αυτές 
οι επιχειρήσεις επιθυμούν να επιτύχουν τους στόχους της πολιτικής συνοχής· ζητεί, 
συνεπώς, η στήριξη αυτών των δραστηριοτήτων να αντιμετωπίζεται ως 
προτεραιότητα σε περιφερειακό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 121
Παράγραφος 21 γ (νέα)

21γ. προτείνει τη χρήση του όρου «καινοτόμες επιχειρήσεις υπό εκκόλαψη» αντί για 
«επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας υπό εκκόλαψη», γεγονός που παρέχει μεγαλύτερη 
ευελιξία στις δημιουργικές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 122
Παράγραφος 21 δ (νέα)

21δ. προτείνει η βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών να μη γίνεται 
κατανοητή ως απλή πρόσβαση σε υπηρεσίες απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης 
αλλά ως ανάπτυξη υποδομών και εφαρμογών υποστήριξης των ΤΠΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Alain Hutchinson

Τροπολογία 123
Παράγραφος 21 ε (νέα)

21ε. ζητεί περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά την κοινοτική χρηματοδότησης πράξεων 
που αποτελούν ακέραιο τμήμα των στόχων της εκπαίδευσης, της κατάρτιση και 
της κοινωνικής ένταξης που έχει εγκρίνει η ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 124
Παράγραφος 21 στ (νέα)

21στ. καλεί τις περιφέρειες να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για έρευνα και καινοτομία 
διασφαλίζοντας τη συμπληρωματικότητα και τη συνέργεια μεταξύ 7ου ΠΠ, ΠΠΑΚ 
και των διαρθρωτικών ταμείων και ταμείων συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Inés Ayala Sender και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 125
Παράγραφος 22

22. υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους, ιδίως ενόψει της 
δημογραφικής αλλαγής στην κοινωνία μας κατά τα επόμενα χρόνια, και της 
απόδοσης ιδιαίτερης προσοχής στην πλήρη ένταξη των μεταναστών και σε 
κατάλληλους τρόπους ικανοποίησης των αναγκών που προέρχονται από τον 
ηλικιωμένο ευρωπαϊκό πληθυσμό·

Or. es

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 126
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a. ζητεί τη στήριξη των ευρυζωνικών υποδομών για τις αγροτικές περιοχές 
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προκειμένου να προαχθούν ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, 
παράλληλα με την άμβλυνση των προβλημάτων της αστικής συμφόρησης·

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 127
Παράγραφος 22 β (νέα)

22β. ζητεί τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ να μην χρησιμοποιούνται, κατ’ αρχήν, για την 
περικοπή θέσεων εργασίας αλλά να επικεντρώνονται στη δημιουργία πρόσθετων 
μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να απαγορεύσουν την παροχή στήριξης της ΕΕ για 
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στο μέλλον·

Or. de

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 128
Παράγραφος 22 γ (νέα)

22γ. υπογραμμίζει τη σημασία της επικέντρωσης στο σχεδιασμό για όλους και την 
πρόσβαση στις ΤΠΕ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και για έναν γηράσκοντα 
πληθυσμό·

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 129
Παράγραφος 23

23. ζητεί να υποστηρίζει το ΕΚΤ τις πολιτικές των κρατών μελών που συμφωνούν με τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση και με τις σχετικές στοχοθεσίες της Κοινότητας 
στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της μη διάκρισης, της προώθησης της ισότητας,
των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άτομα με ειδικές ανάγκες, της γενικής παιδείας 
και της επαγγελματικής εκπαίδευσης·

Or. es
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Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 130
Παράγραφος 23

23. ζητεί να υποστηρίζει το ΕΚΤ τις πολιτικές των κρατών μελών που συμφωνούν με τις 
ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την απασχόληση και με τις σχετικές στοχοθεσίες της Κοινότητας 
στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της μη διάκρισης, της προώθησης της ισότητας, 
της γενικής παιδείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης· θεωρεί ιδίως ότι οι 
πολιτικές συνοχής πρέπει να προάγουν την απασχολησιμότητα όσων έχουν υπάρξει 
θύματα βίας σχετικής με το φύλο·

Or. es

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 131
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a. θεωρεί ότι τα μέτρα που επιδιώκουν τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων αποτελούν προτεραιότητα· σημειώνει, ωστόσο, 
την έλλειψη επαρκούς κατάρτισης μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων 
και των υπαλλήλων τους και ζητεί, κατά συνέπεια, την εφαρμογή μέτρων 
ευαισθητοποίησης και μέτρων στήριξης της οργάνωσης αυτού του είδους 
κατάρτισης·

Or. fr

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 132
Παράγραφος 23 β (νέα)

23β. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την κινητικότητα των εργαζομένων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών και 
την εφαρμογή στην πράξη της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων·

Or. pl
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 133
Παράγραφος 23 γ (νέα)

23γ. ζητεί την ενσωμάτωση στα μέτρα στήριξης συνοδευτικών και υποστηρικτικών 
μέτρων για την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού μειονεκτικών ομάδων, με 
σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους· σημειώνει τις θετικές 
επιδράσεις στην ένταξη μέσων όπως το Σύμφωνο Κοινωνικής Οικονομίας και το 
Σύμφωνο Τοπικής και Περιφερειακής Απασχόλησης και επισημαίνει ότι το μέσο 
της συνολικής συνεισφοράς έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πολύτιμο για αυτού του 
είδους τις τοπικές δομές·

Or. de

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 134
Παράγραφος 24

24. επικροτεί τις τρεις βασικές δράσεις των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής για 
την απασχόληση και υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγήσουν 
σε χειροτέρευση της κατάστασης των εργαζομένων· και από αυτή την άποψη 
εκφράζει συγκεκριμένα την επιφύλαξή του για εκφράσεις όπως «φιλικοί προς την 
απασχόληση μηχανισμοί καθορισμού των μισθών»·

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 135
Παράγραφος 25

25. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τι εννοεί λέγοντας «δια βίου πρόσβαση στην 
εργασία»· θεωρεί δεδομένο ότι εννοούνται εδώ έργα με σκοπό την ιδιαίτερη 
υποστήριξη των νέων, των γυναικών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των 
ηλικιωμένων εργαζομένων·

Or. es
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 136
Παράγραφος 26

26. ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μεγαλύτερη ενίσχυση σχεδίων για την «δια βίου μάθηση», 
πράγμα που αφορά τόσο την υποστήριξη της βελτίωσης της εκπαιδευτικής υποδομής 
όσο και την εξειδίκευση του προσωπικού (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 137
Παράγραφος 26

26. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής για ενεργές πολιτικές, ιδίως για το σκοπό της 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης και 
συνεχιζόμενης κατάρτισης· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μεγαλύτερη ενίσχυση σχεδίων 
για την «δια βίου μάθηση», πράγμα που αφορά τόσο την υποστήριξη της βελτίωσης 
της εκπαιδευτικής υποδομής και της εξειδίκευσης του προσωπικού όσο και την 
υποστήριξη νέων δρόμων στον τομέα της σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης·

Or. es

Τροπολογία: Iratxe García Pérez και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 138
Παράγραφος 26

26. ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μεγαλύτερη ενίσχυση σχεδίων για την «δια βίου μάθηση», 
πράγμα που αφορά τόσο την υποστήριξη της βελτίωσης της εκπαιδευτικής υποδομής 
και της εξειδίκευσης του προσωπικού όσο και την υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών 
επιλογών που παρέχονται τόσο εντός του επίσημου συστήματος (κατοχυρωμένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα) όσο και ανεπίσημα (εκπαιδευτικά προγράμματα που 
απορρέουν από πρωτοβουλίες εντός της κοινωνίας των πολιτών)·

Or. es
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 139
Παράγραφος 26

26. ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μεγαλύτερη ενίσχυση σχεδίων για την «δια βίου μάθηση», 
πράγμα που αφορά τόσο την υποστήριξη της βελτίωσης της εκπαιδευτικής υποδομής 
και της εξειδίκευσης του προσωπικού όσο και την υποστήριξη, ιδίως, για τη 
διδασκαλία ξένων γλωσσών με αφετηρία το στάδιο (διαγραφή) της προσχολικής και 
σχολικής εκπαίδευσης·

Or. pl

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 140
Παράγραφος 27

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Τροπολογία 141
Παράγραφος 28

28. περιμένει να θεωρηθεί η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση επένδυση στον άνθρωπο 
και ως εκ τούτου να μη θεωρείται ούτε να υπολογίζεται ως επίδομα που πρέπει να 
κοινοποιείται· στηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής, όπως και στο παρελθόν στο 
πλαίσιο του προγράμματος ισότητας, για την παροχή σε όλους τους μετανάστες, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο, μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, π.χ. μέσω της αναγνώρισης προσόντων ή μέσω της εκμάθησης γλώσσας·

Or. de

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 142
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στο 
ζήτημα της επανενεργοποίησης των ατόμων που δεν είναι οικονομικώς ενεργά και 
ιδίως των ατόμων που λαμβάνουν μακροπρόθεσμα επιδόματα ασθένειας, μέσω της 
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σταδιακής επανένταξης στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 143
Παράγραφος 28 β (νέα)

28β. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στις ανάγκες πρόσβασης των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες σε βασικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 144
Παράγραφος 29 α (νέα)

29a. τονίζει ότι πέραν της αύξησης των διοικητικών ικανοτήτων του δημόσιου τομέα, η 
διαρθρωτική πολιτική πρέπει επίσης να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των ίδιων 
των δημόσιων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 145
Παράγραφος 29 β (νέα)

29β. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της αντιστοίχισης των δράσεων κατάρτισης και 
εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 146
Παράγραφος 29 γ (νέα)

29γ. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης του ΕΚΤ 
για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και τη μείωση του 
ποσοστού εργατικών ατυχημάτων·



PE 371.896v02-00 44/51 AM\611970EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL
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Τροπολογία: Eugenijus Gentvilas

Τροπολογία 147
Παράγραφος 30

30. επικροτεί τη δυνατότητα επενδύσεων στον τομέα της υποδομής για την υγεία, ιδίως 
στις πιο απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, και της πρόληψης κινδύνων για την 
υγεία·

Or. en

Τροπολογία: Ana Mato Adrover

Τροπολογία 148
Παράγραφος 30 α (νέα)

30a. πιστεύει ότι οι ρυθμίσεις συνοχής πρέπει να επεκτείνονται στις κατάλληλες 
κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες εκτός του ότι αποτελούν πηγή απασχόλησης, 
συμβάλλουν στη δημιουργία ισορροπίας στον εργασιακό βίο·

Or. es

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 149
Παράγραφος 32

32. ζητεί από την Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν τηρούνται γενικά τα κριτήρια:

• της αειφόρου ανάπτυξης,

• της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου,

• των δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ 
(απαγόρευση της διάκρισης σε βάρος ατόμων με αναπηρίες, για λόγους φυλής, 
φύλου, θρησκεύματος ή γενετήσιου προσανατολισμού),

• της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
να ζητεί διορθώσεις (διαγραφή)· 

Or. de
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Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 150
Παράγραφος 32

32. ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν, κατά την 
εκτέλεση των προγραμμάτων, τα κατωτέρω κριτήρια:

• της αειφόρου ανάπτυξης,

• της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου,

• των δικαιωμάτων που απορρέουν από το άρθρο 13 της Συνθήκης ΕΚ 
(απαγόρευση της διάκρισης σε βάρος ατόμων με αναπηρίες, για λόγους φυλής, 
φύλου, θρησκεύματος ή γενετήσιου προσανατολισμού),

• της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
και καλεί την Επιτροπή να ζητεί επανορθώσεις ή την επιστροφή των ήδη 
καταβληθέντων ποσών σε περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται τα ανωτέρω 
κριτήρια·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 151
Παράγραφος 33 α (νέα)

33a. τονίζει ότι η ανάπτυξη του χώρου και η πολιτική συνοχής πρέπει να ενσωματώνουν 
ορθότερα τις βασικές αρχές και στόχους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την 
Ανάπτυξη του Κοινοτικού Χώρου·

Or. en

Τροπολογία: Sajjad Karim

Τροπολογία 152
Παράγραφος 33 β (νέα)

33β. τονίζει τις εδαφικές πτυχές των προγραμμάτων απασχόλησης, γεγονός που 
υποδεικνύει ότι τα προγράμματα του ΕΚΤ πρέπει να έχουν μια ισχυρή περιφερειακή 
και εδαφική διάσταση·

Or. en
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Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 153
Παράγραφος 34

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Alfonso Andria, Jean Marie Beaupuy, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund 
Janowski, Gisela Kallenbach, Arlene McCarthy, Jan Olbrycht, Lambert van Nistelrooij, 
Oldřich Vlasák

Τροπολογία 154
Παράγραφος 34

34. ζητεί γι’ άλλη μια φορά να προωθηθούν περισσότερο οι αστικές περιοχές· τονίζει το 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις και τα περίχωρά τους στην 
εκπλήρωση των στόχων της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας τους ως κινητήριας δύναμης της 
οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη· καλεί τα κράτη μέλη να προαγάγουν τη 
διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων συμπεριλαμβάνοντας τις πόλεις, τις 
λειτουργικές αστικές τους περιοχές και τις αγροτικές περιφερειακές περιοχές τόσο 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς όσο 
και στα επιχειρησιακά προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 155
Παράγραφος 34

34. ζητεί γι’ άλλη μια φορά να προωθηθούν περισσότερο οι αστικές περιοχές· υποστηρίζει 
ότι είναι απαραίτητη η ευελιξία των περιφερειών κατά την ανάπτυξη σχεδίων, αφού 
στην αρχή της περιόδου στήριξης δεν είναι οπωσδήποτε σαφές ποιες αστικές περιοχές 
θα χρειαστούν υποστήριξη για τα έργα τους κατά τη διάρκεια της περιόδου στήριξης·
επισημαίνει τη σημασία της εκχώρησης επιμέρους αρμοδιοτήτων ώστε οι τοπικές 
αστικές αρχές να καταστούν υπεύθυνες για την ειδική χρηματοδότηση που 
συνδέεται με αστικές υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων· πιστεύει ότι οι 
ενδιαφερόμενες μικρές και μεγάλες πόλεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εταίροι 
για τους σκοπούς της εκπόνησης και της εφαρμογής ειδικών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να 
τους διατίθενται πόροι·

Or. pt
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Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 156
Παράγραφος 34

34. υποστηρίζει ότι οι πολιτικές συνοχής, ανάπτυξης και απασχόλησης θα αποτύχουν 
εκτός εάν αναγνωριστούν επίσημα ο ρόλος και οι ευθύνες των πολιτών· ζητεί 
γι’ άλλη μια φορά να προωθηθούν περισσότερο οι αστικές περιοχές· υποστηρίζει ότι 
είναι απαραίτητη η ευελιξία των περιφερειών κατά την ανάπτυξη σχεδίων, αφού στην 
αρχή της περιόδου στήριξης δεν είναι οπωσδήποτε σαφές ποιες αστικές περιοχές θα 
χρειαστούν υποστήριξη για τα έργα τους κατά τη διάρκεια της περιόδου στήριξης·

Or. es

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 157
Παράγραφος 34 α (νέα)

34a. επισημαίνει την ανάγκη να αναγνωριστεί η διαφορετικότητα των Ευρωπαίων 
τοπικών παραγόντων· σημειώνει ότι η Ευρώπη διακρίνεται από μια μοναδική 
πολυκεντρική δομή που αποτελείται από μεγάλες, μεσαίες και μικρές πόλεις και ότι 
οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ζουν σε μεσαίες και μικρές πόλεις· θεωρεί ουσιώδες τα 
μέτρα για τις αστικές περιοχές να επεκταθούν πέραν των παραδοσιακών 
μητροπολιτικών κέντρων και να λάβουν υπόψη το ρόλο των πόλεων, των πόλεων-
δορυφόρων και των αστικών αγοραστικών κέντρων που συνδέονται με τα μείζονα 
αστικά κέντρα·

Or. pt

Τροπολογία: Iratxe García Pérez και Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 158
Παράγραφος 34 β (νέα)

34β. απευθύνει επίσης έκκληση για διοχέτευση της ενίσχυσης προς περιοχές που 
πλήττονται από διαρθρωτικά μειονεκτήματα, όπως η μείωση του πληθυσμού, η 
γήρανση του πληθυσμού ή η μη προσβασιμότητα, καθώς και για την ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών·

Or. es
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 159
Παράγραφος 34 γ (νέα)

34γ. προτείνει να προβλεφθεί μεγαλύτερη στήριξη για τον τουρισμό και τις σχετικές 
δράσεις, εφόσον ο τουρισμός είναι σημαντικός παράγοντας για τις αγροτικές και 
για τις αστικές οικονομίες·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 160
Παράγραφος 34 δ (νέα)

34δ. επισημαίνει την ανάγκη να αναγνωριστεί η διαφορετικότητα των Ευρωπαίων 
τοπικών παραγόντων· η Ευρώπη διακρίνεται από μια μοναδική πολυκεντρική δομή 
που αποτελείται από μεγάλες, μεσαίες και μικρές πόλεις και οι περισσότεροι 
Ευρωπαίοι ζουν σε μεσαίες και μικρές πόλεις· έχει καίρια σημασία οι αστικές 
δράσεις της ΕΕ να επεκταθούν πέραν των παραδοσιακών μητροπολιτικών κέντρων 
και να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των πόλεων, των πόλεων δεύτερης βαθμίδας και των 
αγοραστικών κέντρων που συνδέουν τα κυρίαρχα αστικά κέντρα·

Or. en

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 161
Παράγραφος 35

35. επιβεβαιώνει ότι είναι υπέρ της διασυνοριακής συνεργασίας που αποτελεί βασικό 
μέσον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ζητεί να ληφθούν δεόντως υπόψη στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ άλλων οι τομείς του πολιτισμού, του 
περιβάλλοντος, της ανταλλαγής μεταξύ των διοικήσεων, της προστασίας από 
καταστροφές, της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της υγείας·

Or. el
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 163
Παράγραφος 35

35. επιβεβαιώνει ότι είναι υπέρ της διασυνοριακής συνεργασίας που αποτελεί βασικό 
μέσον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ζητεί να ληφθούν δεόντως υπόψη στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ άλλων οι τομείς του πολιτισμού, του 
περιβάλλοντος, της Ε&Α, των τεχνολογιών της πληροφόρησης και της 
επικοινωνίας, της ανταλλαγής μεταξύ των διοικήσεων, της προστασίας από 
καταστροφές και της υγείας·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 164
Παράγραφος 35

35. επιβεβαιώνει ότι είναι υπέρ της διασυνοριακής συνεργασίας που αποτελεί βασικό 
μέσον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ζητεί να ληφθούν δεόντως υπόψη στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ άλλων οι τομείς του πολιτισμού, του 
περιβάλλοντος, της ανταλλαγής μεταξύ των διοικήσεων, της προστασίας από 
καταστροφές και της προστασίας της υγείας·

Or. pl

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 165
Παράγραφος 35

35. επιβεβαιώνει ότι είναι υπέρ της περιφερειακής συνεργασίας που αποτελεί βασικό 
μέσον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ζητεί να ληφθούν δεόντως υπόψη στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ άλλων οι τομείς του πολιτισμού, του 
περιβάλλοντος, της ανταλλαγής μεταξύ των διοικήσεων, της προστασίας από 
καταστροφές και της υγείας·  

Or. pt
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Τροπολογία: Richard Howitt

Τροπολογία 166
Παράγραφος 36 α (νέα)

36a. τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστούν στη νέα περίοδο προγραμματισμού 
δραστηριότητες τύπου EQUAL·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 167
Παράγραφος 37

37. ζητεί σαφείς και διαφανείς κανόνες για τον έλεγχο της κατανομής και της
χρησιμοποίησης των πόρων·

Or. pl

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 168
Παράγραφος 37

37. ζητεί σαφείς και διαφανείς κανόνες για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης των πόρων 
και καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τις δαπάνες που 
σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 169
Παράγραφος 37 α (νέα)

37a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν για την κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των επιχειρησιακών εθνικών και των σχετικών 
κοινοτικών προγραμμάτων έτσι ώστε να αξιοποιηθούν κατά το βέλτιστο τρόπο οι 
διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι·

Or. el
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Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 170
Παράγραφος 37 β (νέα)

37β. σημειώνει ότι πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές· θεωρεί ότι οι φορείς
προώθησης των προγραμμάτων στην κάθε πλευρά των συνόρων πρέπει να 
συνεργάζονται από το στάδιο σχεδιασμού των προγραμμάτων καθώς και κατά την 
εφαρμογή τους, και ότι πρέπει να συντονίζουν τις επενδύσεις τους· πιστεύει ότι 
αυτός είναι ο μόνος τρόπος που καθιστά εφικτή την από κοινού ανάπτυξη στις 
παραμεθόριες περιοχές·

Or. de

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 171
Παράγραφος 37 γ (νέα)

37γ. ζητεί την εκπόνηση σαφών και διαφανών κανόνων που να διασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρησιακές επιδοτήσεις δεν χρησιμοποιούνται απλώς για τη μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία: Manfred Weber

Τροπολογία 172
Παράγραφος 37 δ (νέα)

37δ. σημειώνει ότι η δημιουργία Ευρωπαϊκών Ομίλων Διασυνοριακής Συνεργασίας
(ΕΟΔΣ) αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για μια συμπληρωματική προσέγγιση της 
ευρωπαϊκής διαρθρωτικής και περιφερειακής πολιτικής· θεωρεί ότι οι EΟΔΣ θα 
επιτρέψουν σε όσους είναι υπεύθυνοι σε περιφερειακό επίπεδο να συμμετάσχουν πιο 
ενεργά στην επιχειρησιακή ευθύνη για την εκτέλεση των προγραμμάτων· σημειώνει 
ότι αυτό θα ενισχύσει επίσης μια διασυνοριακή περιφερειακή νοοτροπία και, 
επομένως, θα προαγάγει το ευρωπαϊκό πνεύμα·

Or. de


