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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 4 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2006 «Διεύρυνση, 
δύο χρόνια μετά – Μια οικονομική επιτυχία» (COM(2006)200),

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την 
έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Κροατία,

Or. de
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. οι μέχρι τώρα διευρύνσεις της Ένωσης έχουν συμβάλει στη διασφάλιση της ειρήνης, 
της ασφάλειας, της σταθερότητας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, 
καθώς και στην ανάπτυξη και την ευημερία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
οφέλη τα οποία έχουν συντελέσει στο να αναδειχθεί η ΕΕ σε μια πιο ανταγωνιστική 
και δυναμική οικονομία και συνεπώς δεν πρέπει να λησμονούνται,

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. οι μέχρι τώρα διευρύνσεις της Ένωσης έφεραν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
πολλά πλεονεκτήματα από οικονομική άποψη και από άποψη πολιτικής για την 
ασφάλεια και αποτελούν βήματα ζωτικής σημασίας προς την οικοδόμηση μιας 
ισχυρής Κοινότητας με ολοένα υψηλότερο διεθνές κύρος,

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. οι μέχρι τώρα διευρύνσεις της Ένωσης έφεραν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 
πολλά πλεονεκτήματα από οικονομική άποψη και από άποψη πολιτικής για την 
ασφάλεια, πράγμα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόφαση περί
μελλοντικών διευρύνσεων,

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Δ

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. η σύγκλιση των χωρών της προς ανατολάς διεύρυνσης απαιτεί, εντούτοις, σημαντικές 
περαιτέρω προσπάθειες, διότι το αρχικό οικονομικό τους επίπεδο ήταν χαμηλότερο 
από ό,τι σε προηγούμενες διευρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να επιτελεστεί μια 
ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος· (διαγραφή)

Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. η σύγκλιση των χωρών της προς ανατολάς διεύρυνσης απαιτεί σημαντικές περαιτέρω 
προσπάθειες, διότι το αρχικό οικονομικό τους επίπεδο ήταν χαμηλότερο από ό,τι σε 
προηγούμενες διευρύνσεις, (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. η σύγκλιση των χωρών της προς ανατολάς διεύρυνσης απαιτεί σημαντικές περαιτέρω 
προσπάθειες, διότι το αρχικό οικονομικό τους επίπεδο ήταν χαμηλότερο από ό,τι σε 
προηγούμενες διευρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να επιτελεστεί μια ριζική αλλαγή 
του πολιτικού συστήματος (διαγραφή),

Or. cs
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. η σύγκλιση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης απαιτεί σημαντικές 
περαιτέρω προσπάθειες, διότι το αρχικό οικονομικό τους επίπεδο ήταν χαμηλότερο 
από ό,τι σε προηγούμενες διευρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να επιτελεστεί μια 
ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος· σύμφωνα με μελέτες, η Ρουμανία και η 
Βουλγαρία θα χρειαστούν διάστημα 76 ετών μέχρι να φθάσουν το όριο του 75 %,

Or. de

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Ε

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη E

E. οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης δυσχεραίνουν τη διαδικασία σύγκλισης και 
αποκαλύπτουν και εντός της παλαιάς ΕΕ των 15 νέες αδυναμίες τόπου εγκατάστασης: 
άλλως ειπείν, η συνοχή και κατά συνέπεια η αλληλεγγύη προς τις περιφέρειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν καθυστέρηση θα συνεχίσουν να είναι 
απαραίτητες στο μέλλον,

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη E

E. οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης δυσχεραίνουν τη διαδικασία σύγκλισης και 
αποτελούν επίσης αφορμή προβλημάτων για ολόκληρη την Ένωση, λόγω της 
μετεγκατάστασης εταιρειών εντός και εκτός της ΕΕ,
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Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη E

E. οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης δυσχεραίνουν τη διαδικασία σύγκλισης και 
αποτελούν αφορμή προβλημάτων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ,

Or. cs

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη E

E. οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης μπορούν να δυσχεράνουν τη διαδικασία 
σύγκλισης και αποκαλύπτουν (διαγραφή) νέα διλήμματα τόπου εγκατάστασης στην 
ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη E

E. οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης δυσχεραίνουν τη διαδικασία σύγκλισης και 
αποκαλύπτουν (διαγραφή) νέες αδυναμίες τόπου εγκατάστασης,

Or. pl

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη E

E. οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης δυσχεραίνουν τη διαδικασία σύγκλισης και 
αποκαλύπτουν και εντός της παλαιάς ΕΕ των 15 νέες τοπικές και περιφερειακές 
αδυναμίες (διαγραφή),
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Or. pt

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Ea. μια πολιτική συνοχής με ορθή διαχείριση μπορεί να βοηθήσει τις περιφέρειες να 
αντιμετωπίσουν ορισμένες από τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης,

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. η οικονομική πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς αυξάνεται· πολλά κράτη μέλη 
παραβιάζουν τα κριτήρια σταθερότητας· η δημογραφική εξέλιξη θα αποτελέσει 
υπερβολική επιβάρυνση για τους δημόσιους προϋπολογισμούς και την αλληλεγγύη,
εκτός εάν ληφθούν στοχευμένα μέτρα, ιδίως κατά των διακρίσεων όσον αφορά την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για την εξουδετέρωση των αρνητικών επιπτώσεων 
της δημογραφικής αλλαγής,

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. η ΕΕ πρέπει να παραμείνει μια ανοιχτή κοινότητα και το θέμα της διαρθρωτικής 
πολιτικής δεν πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο για μελλοντική διεύρυνση,
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Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη H

H. με την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, τέθηκαν σε ισχύ ειδικοί κανόνες 
για τη διεκδίκηση πιστώσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία,

Or. de

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη H

H. δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί πλήρως οι επιπτώσεις της ένταξης της Ρουμανίας και 
της Βουλγαρίας στη διαρθρωτική πολιτική,

Or. en

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Θ

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. με την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η έκταση της Κοινότητας 
αυξήθηκε κατά 9 %, ο αριθμός των κατοίκων (διαγραφή) κατά 6 %, (διαγραφή) το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μειώθηκε κατά 5 % και καλύπτεται από το τρέχον 
δημοσιονομικό πλαίσιο,

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. βάσει του συστήματος διαρθρωτικής πολιτικής που ισχύει επί του παρόντος με την 
ταυτόχρονη, άμεση ένταξη –για την οποία δεν υπάρχουν σχέδια– των χωρών που 
αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη Ζ, η έκταση της Κοινότητας θα αυξηθεί κατά 
35 %, ο αριθμός των κατοίκων θα αυξηθεί κατά 27 %, αλλά το ΑΕγχΠ θα αυξηθεί 
μόνο κατά 4 %, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ θα μειωθεί κατά 18 %· ο απαιτούμενος 
όγκος κεφαλαίων θα ήταν 150 δισ. ευρώ για την τρέχουσα περίοδο στήριξης,

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. με τις χώρες αυτές, η έκταση της Κοινότητας θα αυξηθεί κατά 35 %, ο αριθμός των 
κατοίκων θα αυξηθεί κατά 27 %, αλλά το ΑΕγχΠ θα αυξηθεί αρχικά μόνο κατά 4 %, 
ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ θα μειωθεί αρχικά κατά 18 %· ο απαιτούμενος όγκος
κεφαλαίων θα ήταν 150 δισ. ευρώ για την τρέχουσα περίοδο στήριξης,

Or. pl

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. με τις χώρες αυτές, η έκταση της Κοινότητας αυξήθηκε κατά 35 %, ο αριθμός των 
κατοίκων (διαγραφή) κατά 27 % βάσει των παρόντων δημογραφικών δεδομένων, 
αλλά θα υπάρξει περιορισμένη μόνον αύξηση του ΑΕγχΠ και θα είναι απαραίτητη η 
αύξηση του προϋπολογισμού για τη συνοχή προκειμένου να διατηρηθούν τα 
ισχύοντα επίπεδα χρηματοδότησης,

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θa. υπάρχει επείγουσα ανάγκη θεσμικών, οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων 
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να στηρίζουν την ικανότητα 
απορρόφησης της ΕΕ· η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται πλήρως 
από την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και συνεπώς από τη 
δημοκρατική εξέλιξη των χωρών που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη Ζ,

Or. de

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη Ι

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. με την προσχώρηση των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων η έκταση της 
Κοινότητας θα αυξηθεί κατά 5% και ο αριθμός των κατοίκων της κατά 6%, ενώ το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ θα μειωθεί μόνον κατά 3%, και συνεπώς δεν απαιτείται 
σημαντική αύξηση στον προϋπολογισμό συνοχής ούτε καμία περιφέρεια θα 
απολέσει την επιλεξιμότητά της λόγω του στατιστικού αποτελέσματος,

Or. en

Τροπολογία: Antonio De Blasio, László Surján

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση 34 μελών, στην Κροατία θα αντιστοιχούσε μόνο το 7%
των επιπλέον διαρθρωτικών πόρων, υπολογιζόμενων βάσει των υφιστάμενων 
κανόνων, και στις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που τώρα λαμβάνουν 
προενταξιακή ενίσχυση (διαγραφή) 9,2 %, ενώ η Τουρκία μόνο θα λάμβανε το 63%,
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Or. hu

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. περίπου το 63 % των επιπλέον διαρθρωτικών πόρων θα οφειλόταν αποκλειστικά και 
μόνο στην Τουρκία (διαγραφή) και οι (διαγραφή) χώρες των Δυτικών Βαλκανίων –
εξαιρουμένης της Κροατίας– που τώρα λαμβάνουν προενταξιακή ενίσχυση θα 
έφθαναν συνολικά το 9,2 %,

Or. pl

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. περίπου το 63 % των επιπλέον διαρθρωτικών πόρων θα οφειλόταν (διαγραφή) στην 
Τουρκία, το 7 % στην Κροατία και οι άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που τώρα 
λαμβάνουν προενταξιακή ενίσχυση θα έφθαναν συνολικά το 9,2 %,

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. υπό τις υφιστάμενες ρυθμίσεις και όρους, περίπου το 63 % των επιπλέον 
διαρθρωτικών πόρων θα οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στην Τουρκία, το 7 % 
στην Κροατία και οι άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που τώρα λαμβάνουν 
προενταξιακή ενίσχυση θα έφθαναν συνολικά το 9,2 %,

Or. de
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ιa. η προσχώρηση των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, εάν εξεταστεί μεμονωμένα, 
ακόμη και υπό το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο, δεν θα οδηγήσει σε στατιστικό 
αποτέλεσμα όσον αφορά την επιλεξιμότητα των περιφερειών των κρατών μελών 
ούτε θα έχει δραματικές οικονομικές επιπτώσεις στην πολιτική συνοχής της ΕΕ 
των 27 κρατών μελών λόγω του μεγέθους, του πληθυσμού και της οικονομικής 
ανάπτυξής τους· επιπλέον, η Κροατία είναι ακόμη πιο ανεπτυγμένη από κοινωνικο-
οικονομική άποψη από ό,τι ορισμένα υφιστάμενα κράτη μέλη,

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ιa. η Κροατία, με την οποία οι διαπραγματεύσεις είναι στο πλέον προχωρημένο στάδιο
και η οποία έχει μια πιθανότητα προσχώρησης στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της 
περιόδου του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, θα αποτελέσει, συγκριτικά, τη 
μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για την Ένωση, δεδομένου του μεγέθους, του 
πληθυσμού και του επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης της χώρας,

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ιa. δεν είναι ωστόσο δυνατόν επί του παρόντος να προβλεφθεί με κάποια βεβαιότητα η 
οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ των 27 και των χωρών που αναφέρονται στην 
αιτιολογική σκέψη Ζ έως το 2014, 

Or. de
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. με την ένταξη της Τουρκίας, με αύξηση της έκτασης κατά 20%, του αριθμού των 
κατοίκων κατά 16% και μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕχγΠ κατά 10%, η ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής θα αποκτούσε εντελώς νέες διαστάσεις, καθώς η πολιτική αυτή δεν 
έχει εφαρμοστεί ποτέ μέχρι σήμερα σε χώρα αναλόγου μεγέθους και επιπέδου 
οικονομικής ανάπτυξης και με τέτοιες περιφερειακές ανισότητες, 

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. με την ένταξη της Τουρκίας, υπό τις υφιστάμενες ρυθμίσεις και όρους, η ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής θα αποκτούσε εντελώς νέες διαστάσεις, καθώς η πολιτική αυτή δεν 
έχει εφαρμοστεί ποτέ μέχρι σήμερα σε χώρα αναλόγου μεγέθους και επιπέδου 
οικονομικής ανάπτυξης και με τέτοιες περιφερειακές ανισότητες,

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. στα συμπεράσματά του, του Ιουνίου του 2006, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει κατά την εισδοχή νέων μελών να 
εξακολουθήσει να είναι σε θέση «να διατηρήσει τη δυναμική της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης» και «να τιμήσει τις υφιστάμενες δεσμεύσεις» ενώ «θα πρέπει να 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να διαφυλαχθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα 
της Ένωσης»,

Or. en
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

ΙΒa. τον Ιούνιο του 2006 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθύμισε ότι «οι τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις βασίζονται στις κατ’ ιδίαν επιδόσεις κάθε χώρας και ότι ο 
ρυθμός τους θα εξαρτηθεί από την πρόοδο κάθε χώρας στην ενταξιακή
προετοιμασία με γνώμονα τις απαιτήσεις που ορίζει το διαπραγματευτικό πλαίσιο»,

Or. en

Τροπολογία: Antonio De Blasio, László Surján

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

ΙΒa. η προσχώρηση της Κροατίας, λόγω του πληθυσμού και της οικονομικής ανάπτυξής 
της, δεν θα αποτελέσει σημαντική επιπλέον επιβάρυνση στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό,

Or. hu

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. η Επιτροπή ζητεί στη στρατηγική της για τη διεύρυνση, της 8ης Νοεμβρίου 2006, να 
αναλύονται επακριβώς και εκ των προτέρων οι επιπτώσεις των μελλοντικών 
διευρύνσεων στον κοινοτικό προϋπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική 
εξέλιξη των συναφών τομέων πολιτικής όπως η γεωργία και η πολιτική συνοχής,

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 45
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. η περιφερειακή πολιτική ως μία από τις μεγαλύτερες θέσεις του κοινοτικού 
προϋπολογισμού θα συζητηθεί εντατικά στο πλαίσιο της προβλεπόμενης για το 
2008/2009 αναθεώρησης του κοινοτικού προϋπολογισμού και βάσει κριτηρίων που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα,

Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα)

ΙΔa. σε μια διαρκώς διευρυνόμενη Ένωση, η αποδοτικότητα των κοινοτικών πολιτικών 
είναι απαραίτητη περισσότερο από ποτέ, καθώς η αποτελεσματικότητα της 
πολιτικής συνοχής της και η πραγματική προστιθέμενη αξία της εξαρτώνται σε 
σημαντικό βαθμό από τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους· ως εκ τούτου 
πρέπει να δοθεί αμέριστη προσοχή στην αναθεώρηση του συστήματος ιδίων πόρων 
της Κοινότητας,

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar

Τροπολογία 48
Παράγραφος 1

1. είναι της γνώμης ότι η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει νέα μέλη 
σημαίνει ιδίως ότι πρέπει να μπορεί να επιδιώξει τους στόχους της κοινωνικής, 
οικονομικής και εδαφικής συνοχής, και το πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει 
συνεπώς να προσαρμοστεί αναλόγως·

Or. es
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Τροπολογία: Antonio De Blasio, László Surján

Τροπολογία 49
Παράγραφος 1

1. είναι της γνώμης ότι η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει νέα μέλη 
σημαίνει ιδίως ότι πρέπει να μπορεί να επιδιώξει τους στόχους της κοινωνικής, 
οικονομικής και εδαφικής συνοχής στο πλαίσιο των δεδομένων της δημοσιονομικής 
πολιτικής· θεωρεί συνεπώς απαραίτητο κατά την προσχώρηση κάθε υποψήφιας 
χώρας να λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσον η ΕΕ είναι σε θέση να δεχθεί το εν 
λόγω κράτος·

Or. hu

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 50
Παράγραφος 1

1. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 51
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. είναι της γνώμης ότι οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις απαιτούν πρωτίστως 
αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ· εν προκειμένω, πρέπει να γίνει σύγκριση 
μεταξύ των επιπτώσεων των διαφόρων βασικών χρηματοδοτικών μέσων (ΕΤΠΑ,
ΕΚΤ, 1ος πυλώνας της ΚΑΠ, ΕΓΤΑΑ) στην ανάπτυξη της ΕΕ των27·

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 52
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι οι μελλοντικές διευρύνσεις δεν θα πρέπει καταρχήν να έχουν ως 
αποτέλεσμα την απώλεια της επιλεξιμότητας των περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής εξαιτίας του στατιστικού 
αποτελέσματος χωρίς να έχει βελτιωθεί πραγματικά η κοινωνικο-οικονομική τους 
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κατάσταση· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι μπορούν να χορηγηθούν κατ’ εξαίρεση 
κατάλληλες μεταβατικές περίοδοι σε περιφέρειες που χάνουν την επιλεξιμότητά 
τους αποκλειστικά για στατιστικούς λόγους·

Or. en

Τροπολογία: Antonio De Blasio, László Surján

Τροπολογία 53
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι οι μελλοντικές διευρύνσεις δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την 
απώλεια της επιλεξιμότητας ολοένα και περισσότερων περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής εξαιτίας του στατιστικού 
αποτελέσματος χωρίς να έχει βελτιωθεί πραγματικά η οικονομική τους κατάσταση· 
ταυτόχρονα, υπογραμμίζει το γεγονός ότι η προσχώρηση της Κροατίας και μόνο
δεν θα οδηγήσει σε στατιστικό αποτέλεσμα σε σχέση με τις επιλέξιμες περιφέρειες 
σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

Or. hu

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 54
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι οι μελλοντικές διευρύνσεις δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την 
απώλεια της επιλεξιμότητας ολοένα και περισσότερων περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο του ισχύοντος
στόχου 1 εξαιτίας του στατιστικού αποτελέσματος χωρίς να έχει βελτιωθεί 
πραγματικά η οικονομική τους κατάσταση·

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 55
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι οι μελλοντικές διευρύνσεις δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την 
απώλεια της επιλεξιμότητας ολοένα και περισσότερων περιφερειών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής εξαιτίας του στατιστικού 
αποτελέσματος χωρίς να έχουν εξαλειφθεί πραγματικά οι ανισότητες·
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Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 56
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. είναι της γνώμης ότι, κατά την εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων και των 
επιπτώσεων από άποψη αποτελεσματικότητας των μελλοντικών διευρύνσεων, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις που θα συντελεσθούν 
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού στις νέες χώρες 
συνοχής 

Or. en

Τροπολογία: László Surján, Antonio De Blasio

Τροπολογία 57
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. τονίζει ότι είναι αδύνατη μια άδολη και αποτελεσματική πολιτική συνοχής χωρίς 
μια αύξηση των κοινοτικών δαπανών στο 1,18 % του ΑΕΕ της ΕΕ, όπως 
δηλώθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με 
τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 
2007-20131·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 58
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη 
διαφορετικών σεναρίων σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνοχής· εν προκειμένω πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της 
διεύρυνσης της εσωτερικής αγοράς, των όγκων εξαγωγών και εισαγωγών, της 
κατάστασης της αγοράς εργασίας, της βελτιωμένης περιβαλλοντικής προστασίας 
και των μειωμένων συνοριακών ελέγχων στην ΕΕ· σε αυτό πρέπει να προστεθεί η 
σύγκριση των νομισματικών και γεωστρατηγικών επιπτώσεων που θα προκύψουν 
σε περίπτωση που οι χώρες οι οποίες αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη Ζ δεν 
γίνουν δεκτές στην ΕΕ·

  
1  ΕΕ C 124E, της 25.5.2006, σελ. 373.
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Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 59
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η δέουσα εκτίμηση του συνολικού αντικτύπου της 
προσχώρησης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στη διαρθρωτική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 60
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν ποσοτικοί δείκτες για τη μέτρηση της επιρροής 
που ασκεί η πολιτική συνοχής στην οικονομική ανάπτυξη, την ανεργία, τις 
υποδομές, την έρευνα και την καινοτομία, επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον 
προσδιορισμό των πραγματικών επιπτώσεων της διαρθρωτικής χρηματοδότησης 
και τη λήψη των κατάλληλων δημοσιονομικών αποφάσεων·

Or. pl

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 61
Παράγραφος 4

4. ζητεί επίσης από την Επιτροπή, ενόψει των επικείμενων διευρύνσεων, να αξιολογήσει 
και να αναδιατυπώσει τις κατευθυντήριες γραμμές και τους πόρους της πολιτικής 
συνοχής της, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε σχέση με τις ανάγκες των 
μελλοντικών κρατών μελών, και να διατηρήσει τη στήριξη προς τις παλαιότερες
επιλέξιμες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σύνθετες διαδικασίες αναδιάρθρωσης 
λόγω της παγκοσμιοποίησης·

Or. pt
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 62
Παράγραφος 4

4. ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υπολογίζει συγκεκριμένα και ανά τακτά 
διαστήματα ποιες δαπάνες ενδέχεται να προκύψουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον 
τομέα της περιφερειακής πολιτικής από τις επικείμενες διευρύνσεις εφόσον 
εφαρμόζονται τα σημερινά κριτήρια και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη μέχρι τότε 
επιλεξιμότητα των περιφερειών· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει δυναμικά 
σενάρια μελλοντικών διευρύνσεων, ήτοι σενάρια τα οποία θα βασίζονται όχι μόνο 
στα αρχικά δεδομένα αλλά επίσης σε πενταετείς ή δεκαετείς προβλέψεις βάσει, επί 
παραδείγματι, της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από προηγούμενες διευρύνσεις·

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 63
Παράγραφος 4

4. ζητεί επίσης από την Επιτροπή, βάσει των εν λόγω μελετών να υπολογίζει 
συγκεκριμένα και ανά τακτά διαστήματα –με ξεχωριστά στοιχεία για κάθε χώρα–
ποιες δαπάνες ενδέχεται να προκύψουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της 
περιφερειακής πολιτικής από τις επικείμενες διευρύνσεις εφόσον εφαρμόζονται 
τροποποιημένα και διευρυμένα κριτήρια και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη μέχρι 
τότε επιλεξιμότητα των περιφερειών χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων και τα 
αναλυτικά μέσα του Δικτυακού Παρατηρητηρίου της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας· σε 
αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δοθεί προσοχή στη βελτίωση της ολοκλήρωσης των 
διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 64
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει ένα κεφάλαιο στη νέα της, 4η έκθεση για τη 
συνοχή σχετικά με την άποψή της για την αειφορία της παρούσας πολιτικής 
συνοχής, και στα μελλοντικά μέτρα τα οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει η 
πολιτική συνοχής εάν κριθεί απαραίτητο·

Or. nl
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 65
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάζουν κάθε υποψήφια χώρα χωριστά 
κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων της προσχώρησής της, καθώς θα υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές ως προς τις επιπτώσεις τους στην ενταξιακή ικανότητα της 
Ένωσης

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 66
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση μελλοντικών διευρύνσεων, να αυξήσει τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ όταν πρόκειται να ενταχθούν χώρες με σημαντικά 
χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης από ό,τι στις προηγούμενες 
διευρύνσεις

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 67
Παράγραφος 5

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 68
Παράγραφος 5

5. απευθύνει επείγουσα έκκληση προς την Επιτροπή να εκδώσει μια ανακοίνωση όπου 
θα επεξεργάζεται μια πρόταση κλιμακωτού προτύπου για την πολιτική συνοχής, το 
οποίο θα επιτρέπει μια περαιτέρω διαφοροποίηση μεταξύ της προενταξιακής 
ενίσχυσης και της πλήρους ένταξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής 
και θα δίνει τη δυνατότητα σε χώρες που επιθυμούν την ένταξη να λάβουν 
αποτελεσματική υποστήριξη για την περιφερειακή ανάπτυξη ανάλογα με την 
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εκάστοτε πολιτική τους πρόοδο (διαγραφή)

Or. cs

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 69
Παράγραφος 5

5. απευθύνει επείγουσα έκκληση προς την Επιτροπή να εκδώσει μια ανακοίνωση όπου 
θα επεξεργάζεται ένα κλιμακωτό πρότυπο για την πολιτική συνοχής, το οποίο θα 
επιτρέπει μια περαιτέρω διαφοροποίηση μεταξύ της προενταξιακής ενίσχυσης και της 
(διαγραφή) ένταξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και θα δίνει τη 
δυνατότητα σε χώρες που επιθυμούν την ένταξη να λάβουν αποτελεσματική 
υποστήριξη για την περιφερειακή ανάπτυξη ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική τους 
πρόοδο, προ της πιθανής τους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· συνιστάται η πολύ 
ενεργός συμμετοχή του συμβουλίου περιφερειακής συνεργασίας των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 70
Παράγραφος 5

5. απευθύνει επείγουσα έκκληση προς την Επιτροπή να εκδώσει μια ανακοίνωση όπου 
θα επεξεργάζεται ένα κλιμακωτό πρότυπο για την πολιτική συνοχής, το οποίο θα 
επιτρέπει μια περαιτέρω διαφοροποίηση μεταξύ της προενταξιακής ενίσχυσης και της 
πλήρους ένταξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής και θα δίνει τη 
δυνατότητα σε χώρες που επιθυμούν την ένταξη να λάβουν αποτελεσματική 
υποστήριξη για την περιφερειακή ανάπτυξη ανάλογα με την εκάστοτε πολιτική τους 
πρόοδο ακόμη προτού γίνουν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 71
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις για μια μελλοντική πολιτική συνοχής 
περισσότερο προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες των περιφερειών, 
δεδομένου ότι οι περιφέρειες οι οποίες λαμβάνουν ενίσχυση από κοινοτικά κονδύλια 
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για 10, 20 ή 30 χρόνια έχουν σαφώς επιτύχει διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης από 
αυτές που δεν έχουν λάβει ακόμη χρηματοδότηση· η μεγαλύτερη διαφοροποίηση θα 
είναι ενδεχομένως η απάντηση στη μελλοντική πρόκληση της ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνοχής·

Or. de

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 72
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. τονίζει ότι, σε περίπτωση μελλοντικών διευρύνσεων, θα πρέπει να δοθεί στα νέα 
κράτη μέλη παρόμοια οικονομική στήριξη με αυτή που δίνεται στα υφιστάμενα 
κράτη μέλη, χωρίς να προβλέπονται μεγαλύτερες μεταβατικές περίοδοι ή 
αυστηρότερα κριτήρια ένταξης·

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 73
Παράγραφος 6

6. ζητεί (διαγραφή) ένα (διαγραφή) σχέδιο που θα εστιάζεται περισσότερο σε ορισμένα 
θέματα (δέσμες κλάδων, δομή της διοίκησης, ισότητα) και περιφέρειες ενίσχυσης, 
προκειμένου να επιτευχθεί ακριβέστερα στοχευμένη ανάπτυξη μέσω της κοινής 
δράσης της προενταξιακής ενίσχυσης και των διαρθρωτικών πόρων·

Or. de

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 74
Παράγραφος 6

6. ζητεί ειδικά για την Τουρκία ένα κλιμακωτό σχέδιο που θα εστιάζεται περισσότερο σε 
ορισμένα θέματα (δέσμες κλάδων, δομή της διοίκησης, ισότητα) και περιφέρειες 
ενίσχυσης, (διαγραφή)

Or. cs
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Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Marian Harkin

Τροπολογία 75
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 76
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 77
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 78
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 79
Παράγραφος 10

διαγράφεται
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Or. pl

Τροπολογία: Antonio De Blasio, László Surján

Τροπολογία 80
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. hu

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 81
Παράγραφος 10

10. θεωρεί απαραίτητο για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής να ενισχυθεί 
μελλοντικά η ιδία ευθύνη των κρατών μελών μέσω μεγαλύτερων ποσοστών 
συγχρηματοδότησης· υπενθυμίζει ωστόσο ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες 
δημοσιονομικές πιέσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, είναι απίθανο τα φτωχότερα 
κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε υψηλότερα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 82
Παράγραφος 11

11. προτείνει, στο πλαίσιο σκέψεων που αφορούν τη μελλοντική πολιτική συνοχής, να 
χρησιμοποιήσει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση την ώθηση που δίνει η 
χρηματοδότηση δανείων προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της 
κοινοτικής στήριξης, χωρίς ωστόσο να την αντικαταστήσει·

Or. en
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 83
Παράγραφος 11

11. προτείνει, στο πλαίσιο σκέψεων που αφορούν τη μελλοντική πολιτική συνοχής, να 
χρησιμοποιήσει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση την ώθηση που δίνει η 
χρηματοδότηση δανείων, ιδίως σε σχέση με χώρες και περιφέρειες που λαμβάνουν 
ήδη κοινοτική χρηματοδότηση για πολλά χρόνια·

Or. pl

Τροπολογία: Antonio De Blasio, László Surján

Τροπολογία 84
Παράγραφος 11

11. προτείνει, στο πλαίσιο σκέψεων που αφορούν τη μελλοντική πολιτική συνοχής, να 
συνεχίσει να χρησιμοποιεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση την ώθηση που δίνει η 
χρηματοδότηση δανείων μόνον ως πρόσθετο μέσο·

Or. hu

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 85
Παράγραφος 12

12. είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να ισχύσουν σε αυτό το πλαίσιο πιο ευνοϊκοί όροι
χρηματοδότησης για τις νέες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη καθυστέρηση·

Or. pl

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 86
Παράγραφος 13

13. ζητεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια ως συμπλήρωμα της 
διαρθρωτικής ενίσχυσης και να διευκολυνθεί σημαντικά η ιδιωτική 
συγχρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων σύμφωνα 
με τις βέλτιστες πρακτικές·
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Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 87
Παράγραφος 13

13. ζητεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια ως πηγή 
συγχρηματοδότησης της διαρθρωτικής ενίσχυσης και να διευκολυνθεί σημαντικά η 
ιδιωτική συγχρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 88
Παράγραφος 14

14. ζητεί να διαμορφωθεί μελλοντικά η διαρθρωτική ενίσχυση έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
ενίσχυση έργων όταν δεν είναι απαραίτητη και είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει με κριτικό πνεύμα, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, την 
αποτελεσματικότητα των επιδοτήσεων επιχειρήσεων ως παράγοντα αποφάσεων των 
επιχειρήσεων σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος 
των εν λόγω επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 89
Παράγραφος 14

14. ζητεί να διαμορφωθεί μελλοντικά η διαρθρωτική ενίσχυση έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
ενίσχυση έργων όταν δεν είναι απαραίτητη και είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει με κριτικό πνεύμα (διαγραφή) την αποτελεσματικότητα των 
(διαγραφή) επιδοτήσεων (διαγραφή)

Or. pl
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 90
Παράγραφος 14

14. ζητεί να διαμορφωθεί μελλοντικά η διαρθρωτική ενίσχυση έτσι ώστε να αποφευχθεί η 
μετεγκατάσταση εταιρειών και είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει 
με κριτικό πνεύμα, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, την αποτελεσματικότητα των 
επιδοτήσεων επιχειρήσεων ως παράγοντα αποφάσεων των επιχειρήσεων σχετικά με 
τον τόπο εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 91
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σε ορισμένες περιφέρειες η στόχευση της 
κοινοτικής ενίσχυσης είναι ανεπιτυχής, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται 
βελτίωση της κατάστασης στις εν λόγω περιφέρειες παρά τα πολλά χρόνια 
χρηματοδοτικής υποστήριξης, ήτοι να σπαταλούνται οι κοινοτικοί πόροι· ζητεί τη 
θέσπιση μιας μέγιστης χρονικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας οι 
περιφέρειες θα δύνανται να λαμβάνουν διαρθρωτική χρηματοδότηση, με στόχο την 
αποφυγή καταστάσεων κατά τις οποίες οι περιφέρειες που λαμβάνουν κοινοτική 
στήριξη για πολλά χρόνια εξακολουθούν να παραμένουν στο ίδιο χαμηλό επίπεδο 
από την άποψη της ανάπτυξης·

Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 92
Παράγραφος 16

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 93
Παράγραφος 16

16. ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν τη σύνδεση 
της χορήγησης πόρων στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής με μία 
στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική που πρέπει να προσδιορίζεται βάσει μετρήσιμων 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών, προκειμένου να αυξηθεί έτσι η 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής·

Or. de

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 94
Παράγραφος 16

16. ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν τη σύνδεση 
της χορήγησης πόρων στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής με μία καλή 
αναπτυξιακή πολιτική που πρέπει να προσδιορίζεται βάσει αξιόπιστων ποσοτικών 
δεικτών που δεν θα καλύπτουν μόνο το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, προκειμένου να 
αυξηθεί έτσι η αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής·

Or. pl

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 95
Παράγραφος 17

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 96
Παράγραφος 17

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 97
Παράγραφος 17

17. συνιστά να εστιάσει περισσότερο η Επιτροπή την πολιτική συνοχής, στο πλαίσιο της 
μελλοντικής ενίσχυσης των στόχων 2 και 3, στον εξευρωπαϊσμό της περιφερειακής 
οικονομίας και σε (διαγραφή) υποδομές ευρωπαϊκής σημασίας·

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 98
Παράγραφος 18

18. ζητεί από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν περισσότερο (διαγραφή) τα 
διαρθρωτικά ταμεία ούτως ώστε να ενισχύσουν την ανεξάρτητη και αειφόρο 
ανάπτυξη των περιφερειών καθαρής μετανάστευσης και να εξουδετερώσουν τις 
αρνητικές συνέπειες της δημογραφικής αλλαγής (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Antonio De Blasio, László Surján

Τροπολογία 99
Παράγραφος 18

18. Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. hu

Τροπολογία: Jana Bobošíková

Τροπολογία 100
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 101
Παράγραφος 19

19. θεωρεί ότι μελλοντικά, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο ως οριζόντιο μέσον για την (διαγραφή)
απόσβεση των συνεπειών της δημογραφικής αλλαγής· καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη 
να δώσουν τη δυνατότητα ιδίως στους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας να 
κάνουν χρήση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να 
διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν ενεργά στον 
εργασιακό βίο έως την ηλικία της συνταξιοδότησης· ζητεί εν προκειμένω τα 
επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ να περιλαμβάνουν, ως προτεραιότητα, μέτρα 
κατάρτισης για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Or. de

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 102
Παράγραφος 19

19. θεωρεί ότι μελλοντικά, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο προκειμένου να βοηθήσει τις περιφέρειες να 
αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 103
Παράγραφος 19

19. θεωρεί ότι μελλοντικά, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) όσο και το 
νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)
πρέπει να χρησιμοποιηθούν ακόμα περισσότερο ως οριζόντια μέσα για την κοινωνική 
απόσβεση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης·

Or. en
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski

Τροπολογία 104
Παράγραφος 19

19. θεωρεί ότι μελλοντικά, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο ως οριζόντιο μέσον για την, μεταξύ άλλων 
πραγμάτων, κοινωνική απόσβεση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης·

Or. pl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 105
Παράγραφος 22

22. επισημαίνει ότι η επιτυχής καταπολέμηση της διαφθοράς και η δημιουργία 
διοικητικών δυνατοτήτων που θα είναι σε θέση να εκτελέσουν τα προγράμματα των 
διαρθρωτικών ταμείων με αποτελεσματικότητα και διαφάνεια συνιστούν 
καθοριστικές προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή διαρθρωτική ενίσχυση· ζητεί τη 
συνεπή και αυστηρή χρησιμοποίηση των μέσων ελέγχου (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 106
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την παρούσα έκθεση για 
την προετοιμασία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του τρέχοντος δημοσιονομικού 
πλαισίου της ΕΕ·

Or. nl


