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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 390.475v01-00)
Wojciech Roszkowski
σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 2008 

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. είναι της άποψης ότι τα ποσά για την περιφερειακή πολιτική που ενεγράφησαν στο 
προσχέδιο προϋπολογισμού είναι συμβατά με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 και τις διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας και 
ανταποκρίνονται ήδη σε μία ελάχιστη βάση που είναι ομολογουμένως υπερβολικά 
ισχνή, ώστε να αντιμετωπισθεί δεόντως η ανάγκη μείωσης των περιφερειακών 
ανισοτήτων και προαγωγής της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε μια 
διευρυμένη ΕΕ· συνεπώς ζητεί τουλάχιστον να διατηρηθούν ή όπου χρειάζεται να 
αποκατασταθούν όλες οι γραμμές του προσχεδίου προϋπολογισμού που σχετίζονται 
με την κατηγορία 1β·

Or. pt

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. είναι της άποψης ότι τα ποσά για την περιφερειακή πολιτική που ενεγράφησαν στο 
προσχέδιο προϋπολογισμού ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ένωσης στο πλαίσιο 
των προσπαθειών της να μειώσει βαθμιαία τις αναπτυξιακές ανισότητες μεταξύ των 
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περιφερειών και να υλοποιήσει τους στόχους της Λισσαβώνας και του Γκότεμπεργκ·
συνεπώς ζητεί να διατηρηθούν ή όπου χρειάζεται να αποκατασταθούν όλες οι 
γραμμές του προσχεδίου προϋπολογισμού·

Or. pl

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει σταθερή αύξηση των δαπανών για 
πληρωμές στο πλαίσιο της κατηγορίας 1β και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και απορρόφηση των κονδυλίων των 
διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής.

Or. pt

Τροπολογία: Samuli Pohjamo

Τροπολογία 4
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. τονίζει τον στόχο του Κοινοβουλίου για απλοποίηση και αποσαφήνιση των 
πρακτικών και της διαχείρισης της περιφερειακής πολιτικής τόσο στην ΕΕ όσο και 
στα κράτη μέλη, ώστε όλες οι πιστώσεις που προορίζονται για την περιφερειακή 
ανάπτυξη να μπορούν να χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη με πιο αποτελεσματικό 
και περισσότερο επικεντρωμένο στα αποτελέσματα τρόπο, προκειμένου να 
μειωθούν οι περιφερειακές διαφορές και να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας 
και του Γκαίτεμποργκ·

Or. fi

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. ζητεί αύξηση των πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο της κατηγορίας 1β (Συνοχή 
για ανάπτυξη και απασχόληση)·

Or. de
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. εκφράζει ανησυχία για την οικονομική ανεπάρκεια που διαπιστώνεται σε σχέση με 
τα διαρθρωτικά ταμεία και την ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις 
περιφερειακές ανισότητες στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων 
στρεβλώσεων των ισορροπιών σε υποεθνικό επίπεδο·  

Or. pt

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 7
Παράγραφος  2

2. τονίζει την επιθυμία του να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το 2008 στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, έχοντας 
κατά νου τον ρόλο τους στην περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 8
Παράγραφος  2

2. τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο του σχεδίου 
προϋπολογισμού για το 2008 στις πολύ μικρές, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
και στο παραδοσιακό εμπόριο μικρής κλίμακας και ιδίως στις επιχειρήσεις που 
έχουν την έδρα τους στις περιφέρειες σύγκλισης, έχοντας κατά νου τον ρόλο τους 
στην περιφερειακή ανάπτυξη·

Or. pt

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 9
Παράγραφος  2α (νέα)

2α. συνιστά να ενθαρρύνει η Επιτροπή τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από τις 
πρωτοβουλίες Jeremie και Jessica, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης απορρόφηση των 
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πόρων των διαρθρωτικών ταμείων από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες·

Or. pl

Τροπολογία: Bart Staes

Τροπολογία 10
Παράγραφος  3

3. διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro

Τροπολογία 11
Παράγραφος  3

3. διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία: Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 12
Παράγραφος  3

3. έχοντας υπόψη την ανάγκη για ανανέωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας υποστηρίζει 
μέτρα που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους νέους γονείς που ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα να εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι και/ή υπό καθεστώς μερικής 
απασχόλησης, κυρίως προκειμένου να αναχαιτισθεί η έξοδος από τις περιφέρειες με 
χαμηλό εισόδημα και χαμηλά ποσοστά ανάπτυξης και να υποστηριχθεί η 
καινοτομία μέσω της στήριξης νέων γονέων που εργάζονται μέσω του διαδικτύου·

Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 13
Παράγραφος  3

3. έχοντας υπόψη την ανάγκη για ανανέωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας υποστηρίζει 
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μέτρα που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τις νέες γυναίκες που ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα να εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενες και/ή υπό καθεστώς μερικής 
απασχόλησης και στην ενθάρρυνση της απασχόλησης των νέων ανθρώπων και των 
γυναικών που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες ευάλωτες στον κοινωνικό 
αποκλεισμό σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 14
Παράγραφος  3

3. έχοντας υπόψη την ανάγκη για ανανέωση της ευρωπαϊκής κοινωνίας υποστηρίζει 
μέτρα που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τις νέες γυναίκες που ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα να δραστηριοποιηθούν πλήρως στον κόσμο της εργασίας, ιδίως μέσω 
μιας προορατικής πολιτικής παιδικής μέριμνας·

Or. fr

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij, Rolf Berend

Τροπολογία 15
Παράγραφος  3α (νέα)

3α. εκφράζει την ανησυχία του για την δυνατότητα να χρεώνεται η πρόσθετη 
χρηματοδότηση σχεδίων όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στο τμήμα 
των μη διατεθέντων κονδυλίων του προϋπολογισμού για την συνοχή και για την 
δυνατότητα η απόφαση αυτή να λαμβάνεται σε διακυβερνητική βάση· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να διασφαλίσει τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε απόφαση αφορά 
αυτό το ζήτημα·

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 16
Παράγραφος  3α (νέα)

3α. τονίζει την ανάγκη να εξακριβώνει ότι η Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη δαπανούν 
τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων για σχέδια που υποστηρίζουν την ισότητα 
ευκαιριών για όλες τις κοινωνικές ομάδες και ιδίως τις γυναίκες, τα άτομα με 
αναπηρία και τους ηλικιωμένους·.
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Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 17
Παράγραφος  3β (νέα)

3β. ζητεί να μην καταλήξει η ενίσχυση της καινοτομίας σε μείωση της 
χρηματοδότησης που προβλέπεται για την περιφερειακή ανάπτυξη· ζητεί, εν 
προκειμένω, να χρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΕΙΤ) από 
τον κοινοτικό προϋπολογισμό και όχι στο πλαίσιο των υφιστάμενων κοινοτικών 
προγραμμάτων·

Or. pl
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