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Σχέδιο έκθεσης (PE 382.554v02-00)
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής όσον αφορά την άμβλυνση των 
ανισοτήτων ανάπτυξης στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ
((2006/2176(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 16, 87, παράγραφος 3, 137, 141, 158 και 299, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,

Or. en

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 1

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 12, 87, παράγραφος 3, 137, 141, 158 και 299, παράγραφος 2 
της Συνθήκης ΕΚ,

Or. fr
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή Περιφερειών της 26ης Μαΐου 2004: «Μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για 
τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες» (COM(2004)0343),

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

A α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ απαιτεί 
από την Κοινότητα να προσαρμόσει τις πολιτικές της και να επιβάλει ειδικά μέτρα 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο, δεδομένων 
των αλληλεπιδράσεων των μόνιμων περιορισμών που επιβάλλονται στην ανάπτυξή 
τους λόγω της μεγάλης απόστασής τους από την ηπειρωτική Ευρώπη, το γεγονός 
ότι είναι νησιά, τον κατακερματισμό του εδάφους τους, τη μικρή τους έκταση, τη 
δύσκολη μορφολογία και κλίμα καθώς και την εξάρτησή τους από μικρό αριθμό 
προϊόντων,

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της έννοιας της συνοχής και συγκεκριμένα της 
εδαφικής συνοχής δεν είναι σαφής και ότι καλύπτει διάφορες δραστηριότητες οι 
οποίες ενισχύουν την αρμονική οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη των 
περιφερειών της ΕΕ,

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα της πρόσφατα εγκριθείσας έκθεσης 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μελλοντικές διευρύνσεις και τη 
συνοχή αναφέρεται ότι η υφιστάμενη δομή χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής 
πρόκειται να αναθεωρηθεί ενόψει των μελλοντικών διευρύνσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι προτείνει επίσης ότι η χρηματοδότηση της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνεργασίας πρέπει να επικεντρωθεί 
περισσότερο στην ολοκλήρωση των περιφερειακών οικονομιών και των υποδομών 
ευρωπαϊκής σημασίας και στην παροχή βοήθειας στις περιφέρειες προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν την παγκοσμιοποίηση και τη δημογραφική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
η αρχή της αλληλεγγύης, η οποία χρησιμεύει για την άμβλυνση των ανισοτήτων στην 
περιφερειακή ανάπτυξη της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως σήμερα, η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ανάπτυξη πολλών περιφερειών των παλαιότερων χωρών 
συνοχής (Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία), καθώς και ότι οι επιπτώσεις 
της όσον αφορά τη σύγκλιση των φτωχότερων περιφερειών έχουν συντελέσει στην 
αύξηση της ευημερίας της ΕΕ στο σύνολό της,

Or. el
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως σήμερα, η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ανάπτυξη πολλών περιφερειών των παλαιότερων χωρών 
συνοχής (Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία), καθώς και ότι οι επιπτώσεις 
της όσον αφορά τη σύγκλιση των φτωχότερων περιφερειών έχουν συντελέσει στην 
αύξηση της ευημερίας της ΕΕ στο σύνολό της,

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έως σήμερα, η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συμβάλει 
αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των παλαιότερων χωρών συνοχής (Ιρλανδία, Ελλάδα, 
Πορτογαλία και Ισπανία), αν και σε διάφορες περιφέρειες εξακολουθεί να υπάρχει 
έντονη υποανάπτυξη καθώς και ότι οι επιπτώσεις της όσον αφορά τη σύγκλιση των 
φτωχότερων περιφερειών έχουν συντελέσει στην αύξηση της ευημερίας της ΕΕ στο 
σύνολό της,

Or. en

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της πολιτικής συνοχής είναι να καθιστά τα κράτη 
μέλη και τις περιφέρειες οικονομικά βιώσιμες και συνεπώς ανεξάρτητες από την 
παροχή εξωτερικής βοήθειας παρόλο που η λήψη διαρθρωτικών πόρων δεν υπόκειται 
σε χρονικούς περιορισμούς·

Or. en
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη λεπτομερών πληροφοριών και συγκριτικών 
μελετών όσον αφορά την κατάταξη βάσει της προόδου των περιφερειών που 
επωφελούνται από διαρθρωτικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ των 27 οι 15 φτωχότερες από τις περιφέρειες του 
στόχου σύγκλισης βρίσκονται στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την 
Τσεχική Δημοκρατία και την Ουγγαρία – χώρες οι οποίες έχουν, συγχρόνως, 
σημαντικές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης,

Or. el

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ των 27 οι φτωχότερες περιφέρειες του στόχου 
σύγκλισης βρίσκονται στα νέα κράτη μέλη, όπου η εφαρμογή της πολιτικής συνοχής 
μόλις έχει ξεκινήσει και, ως εκ τούτου, είναι αδύνατον να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός 
της στην άμβλυνση των ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ των 27 οι φτωχότερες περιφέρειες του στόχου 
σύγκλισης βρίσκονται κυρίως στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Τσεχική 
Δημοκρατία και την Ουγγαρία – χώρες οι οποίες έχουν, συγχρόνως, σημαντικές 
δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης,

Or. es
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα φτωχότερα κράτη μέλη η οικονομική ανάπτυξη 
κατανέμεται άνισα και τείνει να συγκεντρώνεται γύρω από αστικές περιοχές, ενώ σε 
αυτές τις χώρες σημαντικό τμήμα του πληθυσμού κατοικεί σε αγροτικές περιοχές,

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη H

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες και κυρίως οι αγροτικές περιοχές οι οποίες 
πάσχουν από οικονομική ένδεια από έλλειψη βασικών υποδομών, περιορισμένη 
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες και υψηλή ανεργία απερημώνονται με ταχύτερο 
ρυθμό από άλλες περιφέρειες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό 
υπονομεύει εν συνεχεία τη δυνατότητά τους να διασφαλίσουν πραγματική ανάπτυξη,

Or. en

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Η

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες οι οποίες πάσχουν από οικονομική ένδεια
λόγω έλλειψης βασικών υποδομών, περιορισμένη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες 
και υψηλή ανεργία απερημώνονται με ταχύτερο ρυθμό από άλλες περιφέρειες, ως 
αποτέλεσμα της αποχώρησης των νέων ανθρώπων και της ταχείας γήρανσης του 
πληθυσμού, η οποία συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό παιδικής θνησιμότητας, και 
(διαγραφή) ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει εν συνεχεία την ικανότητά τους να 
διασφαλίσουν πραγματική ανάπτυξη ενώ η παγκοσμιοποίηση τείνει να 
αποδυναμώσει και να εξαλείψει πλήρως την περιφερειακή ταυτότητα και 
μοναδικότητα,

Or. ro
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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Ηα. έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, οι 
περισσότερες εκ των οποίων συγκαταλέγονται μεταξύ των φτωχότερων 
περιφερειών της ΕΕ, λόγω των συνδυασμένων και των μακροχρόνιων επιπτώσεων
των διαρθρωτικών και γεωγραφικών μειονεκτημάτων που αποτελούν σημαντική 
τροχοπέδη για την ανάπτυξή τους,

Or. fr

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Θ

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Θ

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα από τα νέα κράτη μέλη η απορρόφηση 
χρηματοδότησης στις φτωχότερες περιφέρειες που εμπίπτουν στην πολιτική συνοχής 
ήταν χαμηλή κατά τη διάρκεια της περιόδου 2004-2006,

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται προσεκτικός συντονισμός μεταξύ των αρχών σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να αξιοποιηθεί 
επιτυχώς η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται προσεκτικός συντονισμός μεταξύ των αρχών σε 
τοπικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να αξιοποιηθεί επιτυχώς η 
χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η αειφόρος
μεγέθυνση και η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη αμβλύνοντας παράλληλα τις 
περιφερειακές ανισότητες,

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται προσεκτικός συντονισμός μεταξύ των αρχών σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να αξιοποιηθεί 
επιτυχώς η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ώστε να οδηγηθούν οι 
φτωχότερες περιφέρειες τουλάχιστον στο μέσο επίπεδο ανάπτυξης της ΕΕ των 27,

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται προσεκτικός συντονισμός μεταξύ των αρχών σε 
τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να αξιοποιηθεί 
επιτυχώς η χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ώστε να οδηγηθούν οι 
φτωχότερες περιφέρειες τουλάχιστον στο μέσο επίπεδο ανάπτυξης της ΕΕ των 27,

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση χρηματοδότησης δεν εγγυάται αυτή καθαυτή
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και την κατάλληλη χρησιμοποίησή της, και ότι οι αρχές στις φτωχές περιφέρειες 
συχνά στερούνται τις κατάλληλες δεξιότητες και εμπειρία και τους απαραίτητους 
αντίστοιχους πόρους ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν πλήρως τη 
χρηματοδότηση συνοχής την οποία δικαιούνται,

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την οικονομική υστέρηση 
επιμέρους περιοχών και ότι οι φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ στερούνται προπάντων 
τη βασική υποδομή που είναι απαραίτητη για ισορροπημένη βιώσιμη ανάπτυξη και 
περαιτέρω επενδύσεις, καθώς και επαρκείς ανθρώπινους πόρους,

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την οικονομική υστέρηση 
επιμέρους περιοχών και ότι οι φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ στερούνται προπάντων 
τη βασική υποδομή που είναι απαραίτητη για βιώσιμη ανάπτυξη και περαιτέρω 
επενδύσεις, καθώς και επαρκείς ανθρώπινους πόρους και επαρκή κίνητρα για 
εκπαίδευση, διά βίου μάθηση και καινοτομία,

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, τα 
λειτουργικά κεφάλαια και οι μικροπιστώσεις διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο ως 
κινητήρια δύναμη για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας,

Or. en
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Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός και τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 
μακροχρόνιας ανεργίας επικρατούν ιδιαίτερα στις φτωχότερες περιφέρειες, ιδίως 
μεταξύ των γυναικών και των ηλικιωμένων, (διαγραφή) των ατόμων με αναπηρία, 
καθώς και των ευάλωτων εθνοτικών ομάδων όπως η μειονότητα των Ρομ,

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη ΙΕ

διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 32
Παράγραφος 1

1. συνιστά να ληφθεί αποφασιστική δράση για τη μείωση των εντονότερων ελλείψεων 
ανάπτυξης στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ, και σημειώνει ότι τα νέα κράτη μέλη
(διαγραφή) χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης λόγω των συνεχιζόμενων θεσμικών, 
διοικητικών και οικονομικών ελλείψεων·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 33
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. υπογραμμίζει τη σημασία ανάλυσης της ιστορικής ανάπτυξης στις χώρες συνοχής 
της ΕΕ των 15· καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, τις περιφέρειές τους, τις τοπικές αρχές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να 
επισημάνουν αφενός τα μέτρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη σε επιτυχείς 
περιφέρειες (όπως η Ιρλανδία) και αφετέρου τα κύρια εμπόδια στις περιφέρειες που 
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υστερούν ώστε τα κωλύματα να μην επαναληφθούν εκ νέου στις περιφέρειες των 
νέων κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 34
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στην περίπτωση των 
περιφερειών οι οποίες ενώ ήταν οι φτωχότερες στην ΕΕ των 15 και μολονότι τα 
δεδομένα ανάπτυξής τους δεν έχουν βελτιωθεί, δεν εμπίπτουν πλέον στις φτωχότερες 
περιφέρειες της ΕΕ των 27 εξαιτίας και μόνο του στατιστικού αποτελέσματος· 
συστήνει να δοθεί προσοχή στην ιδιαιτερότητα των περιφερειών αυτών που 
εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες ανάγκες με το παρελθόν καθώς και στον πιθανό 
κίνδυνο να αναχαιτιστεί βίαια η αναπτυξιακή πορεία τους από μια σημαντική μείωση 
της μέχρι τώρα στήριξής τους από την πολιτική της συνοχής·

Or. el

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 35
Παράγραφος 2

2. είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμη επαρκής τεχνική βοήθεια στα νέα 
κράτη μέλη ώστε να ανταποκριθούν στις, επίσης διαδικαστικές, απαιτήσεις της 
πολιτικής συνοχής, (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 36
Παράγραφος 2

2. είναι της γνώμης ότι οι δυσκολίες απορρόφησης της χρηματοδότησης αποτελούν μείζον 
και επείγον μέλημα, ιδίως για τα νέα κράτη μέλη, τα οποία δυσκολεύονται να 
ανταποκριθούν στις σύνθετες απαιτήσεις της πολιτικής συνοχής και συχνά στερούνται 
επαρκή ιδιωτικά κεφάλαια για την προχρηματοδότηση κοινοτικών επιδοτήσεων, 
λαμβανομένων υπόψη των διαδικαστικών δυσκολιών και των χρονικών περιορισμών που 
συνεπάγεται η υλοποίηση των σχεδίων, με αποτέλεσμα δυνάμει δικαιούχοι να μην είναι 
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σε θέση να εξασφαλίσουν ή ακόμη και να αξιώσουν πόρους τους οποίους θα μπορούσαν 
να αξιοποιήσουν·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 37
Παράγραφος 3

3. προτείνει η πολιτική συνοχής της ΕΕ να λαμβάνει δεόντως υπόψη την ποικιλία των 
αναγκών των φτωχότερων περιφερειών, προσαρμόζοντας την παρεχόμενη βοήθεια στα 
ενδογενή χαρακτηριστικά και συνθήκες και αξιοποιώντας τις δυνατότητές τους, ώστε να 
υλοποιούνται προγράμματα και έργα που παράγουν διαρκή αποτελέσματα και 
πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη βάσει ολοκληρωμένων πολυετών σχεδίων ανάπτυξης που 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα σχέδια χωροταξικής ανάπτυξης και άλλες κοινοτικές 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 38
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. συνιστά η πολιτική συνοχής της ΕΕ να προσαρμοστεί επαρκώς στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές όπως προβλέπεται στο άρθρο 299, παράγραφος 2 μέσω της 
λήψης ειδικών μέτρων, δεδομένων των συνδυασμένων επιπτώσεων των μόνιμων 
περιορισμών που επιβάλλονται στην ανάπτυξή τους λόγω της μεγάλης απόστασής 
τους από την ηπειρωτική Ευρώπη, το γεγονός ότι είναι νησιά, τον κατακερματισμό 
του εδάφους τους, τη μικρή τους έκταση, τη δύσκολη μορφολογία και κλίμα τους 
καθώς και την εξάρτησή τους από μικρό αριθμό προϊόντων,

Or. en

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 39
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. υποστηρίζει τη στρατηγική που ακολουθείται από την ΕΕ προκειμένου να βοηθήσει 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές του, και καλεί την Επιτροπή να δώσει άμεσα 
λεπτομέρειες για τη φύση της «ενισχυμένης εταιρικής σχέσης» που έχει αναγγείλει, 
ιδίως σε σχέση με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και το σχέδιο δράσης 
για την ευρύτερη γειτνίαση·

Or. fr
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Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 40
Παράγραφος 4

4. συνιστά, προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική ανάπτυξη, οι περαιτέρω 
επενδύσεις και η ισορροπημένη αειφόρος ανάπτυξη στις φτωχότερες περιφέρειες, οι 
περιφέρειες και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα σε σχέδια τα οποία θα 
καταστήσουν τις περιφέρειες περισσότερο προσβάσιμες παρέχοντάς τους τις βασικές 
υποδομές, ιδίως στους τομείς των μεταφορών και των τεχνολογιών πληροφοριών και 
τηλεπικοινωνιών, με τη δέουσα προσοχή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των εν λόγω σχεδίων·

Or. en

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 41
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να λάβουν δεόντως 
υπόψη την ανάγκη για ισορροπημένη ανάπτυξη των επιμέρους περιοχών κατά τον 
σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης· θεωρεί 
ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των 
αστικών περιοχών, με την υιοθέτηση κατάλληλης πολεοδομικής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής πολιτικής για τις «φτωχές γειτονιές», και μιας 
κατάλληλης αγροτικής πολιτικής·

Or. ro

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 42
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να λάβουν δεόντως υπόψη την 
ανάγκη για ισορροπημένη πολυκεντρική ανάπτυξη σε κοινοτικό επίπεδο και των 
επιμέρους περιοχών κατά τον σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων 
περιφερειακής ανάπτυξης· θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των αστικών περιοχών, με την υιοθέτηση κατάλληλης 
πολεοδομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής πολιτικής για τις 
«φτωχές γειτονιές», και μιας κατάλληλης αγροτικής πολιτικής·

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 43
Παράγραφος 5

5. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να λάβουν δεόντως υπόψη την 
ανάγκη για ισορροπημένη ανάπτυξη των επιμέρους περιοχών κατά τον σχεδιασμό των 
μελλοντικών προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης· θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό 
να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των αστικών περιοχών, με 
(διαγραφή) κατάλληλη προσοχή για την κοινωνική διάσταση της πολεοδομικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής για τις 
«φτωχές γειτονιές», και την υιοθέτηση κατάλληλης αγροτικής πολιτικής, με τη 
δέουσα προσοχή για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών και αγροτικών
περιοχών,

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 44
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να παραχωρηθούν περισσότερες αρμοδιότητες όσον 
αφορά την πολιτική συνοχής σε πόλεις ώστε να μπορούν σε συνεργασία να 
ανταποκριθούν ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των αστικών περιοχών, και, σε αυτό 
το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητες ολοκληρωμένων αναπτυξιακών σχεδίων όπου η πολιτική συνοχής 
μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τον αστικό σχεδιασμό·

Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 45
Παράγραφος 6

6 ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις φτωχότερες περιοχές, και ιδιαίτερα 
τις αγροτικές περιοχές, ελκυστικότερες στους επενδυτές αξιοποιώντας τα φυσικά και 
πολιτιστικά πλεονεκτήματα των εν λόγω περιφερειών προκειμένου να αναπτυχθούν 
παραδοσιακές μορφές οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερες σε κάθε περιφέρεια και 
να δημιουργηθούν νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας·

Or. pl
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Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 46
Παράγραφος 6

6. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις φτωχότερες περιοχές ελκυστικότερες 
στους επενδυτές αξιοποιώντας τα φυσικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα των εν λόγω 
περιφερειών προκειμένου να αναπτυχθούν παραδοσιακές μορφές οικονομικής 
δραστηριότητας ιδιαίτερες σε κάθε περιφέρεια και να δημιουργηθούν νέες μορφές 
οικονομικής δραστηριότητας· προτρέπει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να 
επικεντρωθεί περισσότερο στον καθορισμό και την υποστήριξη μέτρων για τη 
διατήρηση των ιδιαίτερων δεξιοτήτων και εθίμων που επιβιώνουν ακόμη σε 
απομονωμένες περιφέρειες της Ευρώπης που παρουσιάζουν υστέρηση·

Or. ro

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 47
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι η αξιολόγηση της πολιτικής 
συνοχής πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της καινοτόμου πολιτικής συνοχής σε 
μια μελλοντική διευρυμένη Ένωση· αναφέρεται στην ανάγκη επικέντρωσης σε νέες 
έννοιες εδαφικής ανάπτυξης και ειδικότερα στην υποστήριξη της αύξησης της 
περιφερειακής κρίσιμης μάζας γύρω από τις αστικές περιοχές ή άλλα περιφερειακά 
σχήματα και στην ανάγκη υιοθέτησης μιας διαφοροποιημένης προσέγγισης όσον 
αφορά την αξιοποίηση των διαρθρωτικών κονδυλίων σύμφωνα με τις ανάγκες 
όλων των περιφερειών·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 48
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν προγράμματα τα οποία 
ενισχύουν την περιφερειακή ικανότητα δημιουργίας και αφομοίωσης νέων 
τεχνολογιών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και 
την ανάπτυξη των φυσικών πόρων και αφορούν τη διάδοση μοντέλων που βασίζονται 
στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας, ώστε αυτές οι περιφέρειες να μπορέσουν να πρωτοπορήσουν στην 
οικολογική καινοτομία χωρίς να είναι υποχρεωμένες να υποστούν τις αρνητικές 
πτυχές της μη αειφόρου ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν άλλες περιφέρειες στον 
κύκλο ανάπτυξής τους·
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Or. en

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 49
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. τονίζει τη σημασία της εδαφικής συνεργασίας (διασυνοριακή, διεθνική και 
διαπεριφερειακή) δυνάμει της πολιτικής συνοχής με στόχο την προώθηση μιας 
ισορροπημένης ανάπτυξης· ενθαρρύνει εν προκειμένω την ίδρυση δικτύων 
περιφερειακής και τομεακής συνεργασίας που θα περιλαμβάνουν ειδικά τις 
φτωχότερες περιφέρειες

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 50
Παράγραφος 10

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα στα σχολεία και 
να στηρίξουν διαφοροποιημένα συστήματα κατάρτισης για μελλοντικούς 
επιχειρηματίες, προοριζόμενα για αρκετές ομάδες εστίασης: (διαγραφή) τους νέους, 
τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 51
Παράγραφος 10

10. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα στα σχολεία και 
να στηρίξουν συστήματα κατάρτισης για μελλοντικούς επιχειρηματίες, προοριζόμενα 
ιδίως για τους νέους, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους και ευπαθείς μειονότητες·

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 52
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει τα νέα μέσα όπως το Jeremie και το Jessica, διερωτάται όμως εάν αυτά τα 
μέσα είναι κατάλληλα ώστε να εφαρμοστούν ευρύτατα στις φτωχότερες περιφέρειες 
και ζητεί επίσης να δοθεί προσοχή στον πιθανό αντίκτυπο των εν λόγω πιστωτικών 
μηχανισμών στο δημόσιο χρέος τους·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 53
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει τα νέα μέσα όπως το Jeremie και το Jessica· επισημαίνει ωστόσο ότι η 
πλήρης αξιοποίηση των εν λόγω μέσων καθυστέρησε και ότι η επίγνωση των 
δυνατοτήτων τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο παραμένει χαμηλή 
σημειώνει την επείγουσα ανάγκη όσο το δυνατόν ευρύτερης διάδοσης και εφαρμογής 
των εν λόγω μέσων στα νέα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 54
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει τα νέα μέσα όπως το Jeremie και το Jessica· σημειώνει την επείγουσα 
ανάγκη όσο το δυνατόν ευρύτερης διάδοσης και εφαρμογής των εν λόγω μέσων στα 
(διαγραφή) κράτη μέλη·

Or. el

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 55
Παράγραφος 11

11. χαιρετίζει τα νέα μέσα όπως το Jeremie και το Jessica· σημειώνει την επείγουσα 
ανάγκη όσο το δυνατόν ευρύτερης διάδοσης (διαγραφή) των εν λόγω μέσων στα νέα 
κράτη μέλη, και εφαρμογής τους σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση στα εν λόγω
κράτη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των πιθανών δικαιούχων και 
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την ικανότητά τους από πρακτική άποψη να αξιοποιήσουν αυτά τα μέσα·

Or. ro

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 56
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την παροχή τεχνικής βοήθειας στα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες θεσπίζοντας ένα κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία Jaspers για την παροχή βοήθειας για την υλοποίηση 
μεγάλων έργων, (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 57
Παράγραφος 12

12. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες για την παροχή τεχνικής βοήθειας στα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες θεσπίζοντας ένα κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης· 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία Jaspers για την παροχή βοήθειας για την υλοποίηση 
μεγάλων έργων, αλλά καλεί επίσης την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σύστημα βοήθειας 
για μικρότερα έργα και σχήματα τέτοιων έργων προοριζόμενα για τις φτωχότερες 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 58
Παράγραφος 12 α (νέα)

12α. εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι σε ορισμένες περιφέρειες η κοινοτική 
βοήθεια διοχετεύεται εσφαλμένα, με αποτέλεσμα η κατάστασή τους να μην
μπορεί να βελτιωθεί παρά την πολύχρονη χρηματοδότηση και οι κοινοτικοί 
πόροι να διασπαθίζονται· ζητεί να τεθεί ένα όριο στην περίοδο κατά τη διάρκεια 
της οποίας οι περιφέρειες μπορούν να εξασφαλίσουν πόρους από τα 
διαρθρωτικά ταμεία, ώστε να αποτρέπονται καταστάσεις στις οποίες 
περιφέρειες που απολαμβάνουν κοινοτική στήριξη για πολλά χρόνια 
εξακολουθούν να παραμένουν στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης·

Or. pl
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Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 59
Παράγραφος 13

13. χαιρετίζει την προσφάτως υιοθετηθείσα πρωτοβουλία «Περιφέρειες για την 
Οικονομική Αλλαγή» και τη δέσμευσή για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών οι 
οποίες, στο παρελθόν, είχαν σαφή θετικό αντίκτυπο και συνέβαλαν στην 
περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να μεριμνήσει 
ώστε οι φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ να συμπεριληφθούν στο δίκτυο ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, δημοσιεύοντας επίσης μια περιγραφή των εν λόγω 
πρακτικών σε δημόσιο ιστότοπο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 60
Παράγραφος 14

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) ως αποτελεσματικό μέσο συμμετοχής ιδιωτικού κεφαλαίου στη 
χρηματοδότηση σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης· συνιστά, εν προκειμένω, τη 
θέσπιση απλών και διαφανών κανόνων που θα διέπουν τη δημιουργία των εν λόγω 
συμπράξεων με τη δέουσα προσοχή ώστε να αποτραπεί η αύξηση του δημόσιου 
χρέους ή η επιβάρυνση αρκετών γενιών με χρέη·

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný

Τροπολογία 61
Παράγραφος 15

15. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να απλουστεύσει τις 
υφιστάμενες οδηγίες, τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές και να 
καταστήσει πιο κατανοητές τις νέες, με στόχο την αποτροπή των παρερμηνειών και 
τη διευκόλυνση της υλοποίησης των προγραμμάτων·

Or. en
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 62
Παράγραφος 16

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Κοινότητα να ενισχύσουν τις διαδικασίες ελέγχου 
για τη χρήση των κονδυλίων και να απλουστεύσουν περαιτέρω τις διαδικασίες με 
στόχο τη διασφάλιση διαφανούς και αποτελεσματικής κατανομής και ταχείας 
χορήγησης των πόρων στους δικαιούχους·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 63
Παράγραφος 16

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν περαιτέρω τις διαδικασίες με στόχο τη 
διασφάλιση διαφανούς και αποτελεσματικής κατανομής και ταχείας χορήγησης των 
πόρων στους τελικούς δικαιούχους· σε αυτό το πλαίσιο προτείνει επίσης την πλήρη 
αξιοποίηση της ιδέας των ενιαίων σημείων επαφής·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 64
Παράγραφος 16

16. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να απλουστεύσουν περαιτέρω τις διαδικασίες με στόχο τη 
διασφάλιση διαφανούς και αποτελεσματικής κατανομής και ταχείας χορήγησης των 
πόρων στους δικαιούχους ·και να συμμορφωθούν προς την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
για τη διαφάνεια και την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής για την οργάνωση της 
ηλεκτρονικής ή με άλλον τρόπο δημοσιοποίησης του καταλόγου δικαιούχων, των 
ονομασιών των πράξεων και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που 
χορηγείται στις πράξεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2 στοιχείο δ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 65
Παράγραφος 17

17. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματικό πολιτικό, τεχνικό και 
διοικητικό συντονισμό και αποτελεσματική συμμόρφωση προς την αρχή εταιρικής 
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σχέσης με στόχο τη χρηστή διαχείριση των κονδυλίων· εκφράζει ανησυχία για την 
έλλειψη εύρυθμων μηχανισμών συντονισμού και εταιρικής σχέσης στις φτωχότερες 
περιφέρειες·

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 66
Παράγραφος 19

19. τονίζει ότι το ποσοστό ανεργίας σε ορισμένες από τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ 
υπερβαίνει το 20%· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ανεργία αποτελεί 
πρόβλημα το οποίο επηρεάζει ιδίως τις φτωχότερες περιφέρειες και παραμένει 
υψηλότερο μεταξύ των γυναικών και των ευάλωτων μειονοτήτων· καλεί τα κράτη 
μέλη να παράσχουν υποστήριξη στις γυναίκες στην αγορά εργασίας και να 
εξομαλύνουν τις ανισότητες στην αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών· ζητεί επίσης 
να δοθεί προσοχή στην πολύ ιδιαίτερη κατάσταση του πληθυσμού των Ρομ για τον 
οποίο το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας είναι ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 67
Παράγραφος 19

19. τονίζει ότι το ποσοστό ανεργίας σε ορισμένες από τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ 
υπερβαίνει το 20%· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ανεργία αποτελεί 
πρόβλημα το οποίο επηρεάζει ιδίως τις φτωχότερες περιφέρειες και παραμένει 
υψηλότερο μεταξύ των γυναικών από ό,τι μεταξύ των ανδρών· καλεί τα κράτη μέλη 
να παράσχουν υποστήριξη στις γυναίκες στην αγορά εργασίας (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 68
Παράγραφος 19

19. τονίζει ότι το ποσοστό ανεργίας σε ορισμένες από τις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ 
υπερβαίνει το 20%· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η ανεργία αποτελεί 
πρόβλημα το οποίο επηρεάζει ιδίως τις φτωχότερες περιφέρειες και παραμένει 
υψηλότερο μεταξύ των γυναικών από ό,τι μεταξύ των ανδρών και να θεσπίσει 
καινοτόμα μέτρα όσον αφορά την αγορά εργασίας (όπως τα τοπικά σύμφωνα 
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απασχόλησης)·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 69
Παράγραφος 20

20. (διαγραφή) τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
για την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο στις φτωχότερες περιφέρειες 
διασφαλίζοντας την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης και τη σταθερή αύξηση των 
επιπέδων εξειδίκευσης, ιδίως μεταξύ των νέων, των γυναικών και των ηλικιωμένων 
ατόμων· καθώς και συνοδευτικές δράσεις και σχετικές υπηρεσίες στήριξης, 
κοινοτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες μέριμνας που βελτιώνουν τις ευκαιρίες 
απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 70
Παράγραφος 20

20. σημειώνει ότι η ανεργία στις φτωχότερες περιφέρειες πλήττει κυρίως τους 
εργαζόμενους χαμηλής εξειδίκευσης, και τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
διασφαλίζοντας την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης και τη σταθερή αύξηση των 
επιπέδων εξειδίκευσης, ιδίως μεταξύ των νέων (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 71
Παράγραφος 20

20. σημειώνει ότι η ανεργία στις φτωχότερες περιφέρειες πλήττει κυρίως τους 
εργαζόμενους χαμηλής εξειδίκευσης, και τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
διασφαλίζοντας την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης και τη σταθερή αύξηση των 
επιπέδων εξειδίκευσης, ιδίως μεταξύ των νέων και των ευάλωτων μειονοτήτων·
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Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 72
Παράγραφος 23

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 73
Παράγραφος 24

24. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα που χρησιμοποιείται για την 
αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής, και να επινοήσει ένα νέο μέσο υπολογισμού της 
περιφερειακής ανάπτυξης, βάσει όχι μόνο του ΑΕγχΠ αλλά και άλλων επίσης δεικτών 
όπως τα ποσοστά ανεργίας και άλλοι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες·

Or. en

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 74
Παράγραφος 24

24. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα που χρησιμοποιείται για την 
αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής, και να επινοήσει ένα νέο μέσο υπολογισμού της 
περιφερειακής ανάπτυξης, βάσει όχι μόνο του ΑΕγχΠ αλλά και άλλων επίσης δεικτών 
όπως τα ποσοστά ανεργίας και οι ποιοτικοί δείκτες, βελτιώνοντας παράλληλα τη 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ισοτιμιών αγοραστικής δύναμης, κυρίως 
μέσω της ανάπτυξης περιφερειακών αντί εθνικών δεικτών·

Or. en
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 75
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής βάσει μιας 
δέσμης κριτηρίων, μεταξύ άλλων για την αειφόρο ανάπτυξη και την ισότητα 
μεταξύ ανδρών και γυναικών και να διερευνήσει τα αίτια τυχόν ανεπιθύμητων 
αποτελεσμάτων που ανακύπτουν από τις κοινοτικές πολιτικές στην ενδιάμεση 
αξιολόγηση του 2009 του κοινοτικού προϋπολογισμού και στην προσεχή έκθεση για 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή, με στόχο την εξασφάλιση όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερης πολιτικής συνοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013.

Or. en


