
AM\674675EL.doc PE 391.998v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

2.7.2007 PE 391.998v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-31

Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 390.538v01-00)
Tunne Kelam
Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας
(COM(2006)0726 – 2007/2088(INI))

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. χαιρετίζει το φάσμα των θεμάτων που καλύπτει η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, 
ιδίως στην περίπτωση τομέων όπως η ενέργεια και οι μεταφορές·

Or. ro

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι μια αποτελεσματική και αμοιβαία επωφελής ΕΠΓ θα πρέπει να ενθαρρύνει 
τις γειτονικές χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται να προσχωρήσουν μελλοντικά στην ΕΕ 
να επικεντρωθούν στην ποιότητα και την επιτάχυνση των προπαρασκευαστικών 
προσπαθειών τους και θα πρέπει να συνεπάγεται την επίδειξη από μέρους της ΕΕ 
ευρύτητας πνεύματος και στήριξης, σύμφωνα με την πρόοδο που έχουν επιτύχει 

Or. ro
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. τονίζει ότι η οικονομική ελευθέρωση δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
στενότερη ολοκλήρωση στο πλαίσιο της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην περιφερειακή και υποπεριφερειακή 
διάσταση, έχοντας κατά νου τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτικά 
χαρακτηριστικά των γειτονικών χωρών της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της ΕΠΓ εξαρτάται επίσης από την ετοιμότητα των 
κρατών μελών να εφαρμόσουν τις αρχές στις οποίες στηρίζονται οι τέσσερις 
θεμελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης στα κράτη εταίρους και πιστεύει ότι οι τομεακές 
και περιφερειακές συμφωνίες θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα πρακτικό μέσο για την 
επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. es

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καλεί την Επιτροπή και τις γειτονικές χώρες να αποφύγουν τη δυσανάλογη 
συγκέντρωση της χρηματοδότησης για την ΕΠΓ σε μεγάλες πόλεις·

Or. de
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Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στις περιοχές 
του Εύξεινου Πόντου και της Μεσογείου·

Or. ro

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 8
Παράγραφος 4

4. τονίζει τη μεγάλη σημασία των προγραμμάτων διασυνοριακής και διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, καθώς και των ευρύτερων ανταλλαγών σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την 
εφαρμογή της ΕΠΓ και θεωρεί ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές και 
να προωθούν την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες·

Or. es

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το ενδεχόμενο να δοθεί στην ΕΠΓ θεματική διάσταση 
και προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις χώρες της ΕΠΓ βάσει 
πολυμερών συμφωνιών, ιδίως σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η 
κοινωνία της πληροφορίας·

Or. pl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 10
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. ζητεί να επιτραπεί στους εταίρους της ΕΠΓ να συμμετάσχουν στο έργο ορισμένων 
κοινοτικών φορέων και σε κοινοτικά προγράμματα·
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Or. pl

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5

5. καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που συμμετέχουν 
σε προγράμματα διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας και σε 
ανταλλαγές σε επίπεδο ΕΕ να υιοθετήσουν μια αποκεντρωμένη προσέγγιση 
βασισμένη στις αρχές της πολιτικής συνοχής, και συγκεκριμένα στην
προσθετικότητα, στις εταιρικές σχέσεις και τον πολυετή προγραμματισμό, και να 
παράσχουν περισσότερα κίνητρα για την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο βάσης·

Or. es

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 12
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας 
των πολιτών στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΕΠΓ· εφιστά την προσοχή 
σε θετικές εμπειρίες σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει την
ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής και της 
ΕΠΓ·

Or. de

Τροπολογία: Tiberiu Bărbuleţiu

Τροπολογία 13
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις γειτονικές χώρες να ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
στην ανάπτυξη, εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΕΠΓ·

Or. en
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Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 14
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή και την 
παρακολούθηση της ΕΠΓ·

Or. es

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 15
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν την προβολή της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας·

Or. ro

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 16
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές σε σχέση με τον ειδικό ρόλο τους στην εφαρμογή σχεδίων 
δράσης της ΕΠΓ, να ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση ενός μηχανισμού 
διακυβέρνησης και στήριξης των επενδύσεων, καθώς και να αναπτύξει περαιτέρω 
την ΕΠΓ·

Or. es

Τροπολογία: Tiberiu Bărbuleţiu

Τροπολογία 17
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής και περιφερειακής διοικητικής 
ικανότητας στις γειτονικές χώρες· ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των περιφερειών
των νέων κρατών μελών να ανταλλάσσουν τις πρόσφατες εμπειρίες τους όσον 
αφορά την αποκέντρωση, καθώς και τον σχεδιασμό και διαχείριση των πολυετών 
προγραμμάτων και έργων με τους ομολόγους τους σε γειτονικές χώρες·
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Or. en

Τροπολογία: Tiberiu Bărbuleţiu

Τροπολογία 18
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να παράσχουν 
επαρκή υποστήριξη σε προγράμματα αδελφοποίησης πόλεων και περιφερειών,
προκειμένου να προωθηθεί ο ενισχυμένος διάλογος και η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε θεματικούς τομείς κοινού συμφέροντος·

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 19
Παράγραφος 8

8. προτρέπει την Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εκπονήσουν προγράμματα αδελφοποίησης πόλεων και περιφερειών· θεωρεί ότι θα 
πρέπει επίσης να ενισχύσουν προγράμματα ανταλλαγών που θα απευθύνονται σε 
κοινωνικές οργανώσεις (οργανώσεις νέων και γυναικών. και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις)·

Or. es

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 20
Παράγραφος 8

8. προτρέπει την Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εκπονήσουν και να στηρίξουν προγράμματα αδελφοποίησης πόλεων και περιφερειών·

Or. ro
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 21
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. προτρέπει την Επιτροπή και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
στηρίξουν πρωτοβουλίες λαϊκής βάσης που λαμβάνουν τη μορφή μικροσχεδίων, 
ιδίως όπου συμμετέχουν νέοι άνθρωποι·

Or. pl

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 22
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. υπογραμμίζει τη σημασία εντατικής περιφερειακής συνεργασίας σχετικά με την
αστυνόμευση των συνόρων και τον έλεγχο της μετανάστευσης·

Or. es

Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 23
Παράγραφος 9

9. θεωρεί σημαντική την απλοποίηση των απαιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης 
διαβατηρίου ιδίως για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη σε περιφέρειες που συνορεύουν με την Ένωση 
καθώς και σε ολόκληρη την επικράτεια των γειτονικών χωρών· θεωρεί γενικά ότι θα 
πρέπει να διευκολυνθεί η νόμιμη είσοδος στην ΕΕ από τις γειτονικές χώρες·

Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 24
Παράγραφος 9

9. θεωρεί σημαντική την απλοποίηση, με την πρώτη ευκαιρία, των απαιτήσεων για τη 
χορήγηση θεώρησης διαβατηρίου για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία και για 
ειδικές ομάδες πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, ερευνητών, 
καλλιτεχνών, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων), ούτως ώστε να ενισχυθεί η 
οικονομική ανάπτυξη σε περιφέρειες που συνορεύουν με την Ένωση καθώς και σε 
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ολόκληρη την επικράτεια των γειτονικών χωρών, προς όφελος όλων·

Or. pl

Τροπολογία: Maria Petre

Τροπολογία 25
Παράγραφος 9

9. θεωρεί σημαντική την απλοποίηση των απαιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης 
διαβατηρίου για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία, ούτως ώστε να ενισχυθεί η 
οικονομική ανάπτυξη σε περιφέρειες που συνορεύουν με την Ένωση, μειώνοντας τις 
ανισότητες που υπάρχουν κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ των 27,
καθώς και σε ολόκληρη την επικράτεια των γειτονικών χωρών·

Or. ro

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 26
Παράγραφος 9

9. θεωρεί σημαντική την απλοποίηση των απαιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης 
διαβατηρίου για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία, ούτως ώστε να ενισχυθεί η 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη σε περιφέρειες που συνορεύουν με 
την Ένωση καθώς και σε ολόκληρη την επικράτεια των γειτονικών χωρών·

Or. es

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 27
Παράγραφος 9

9. θεωρεί σημαντική την απλοποίηση των απαιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης 
διαβατηρίου για την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία, ούτως ώστε να ενισχυθεί η 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε περιφέρειες που συνορεύουν με την Ένωση 
καθώς και σε ολόκληρη την επικράτεια των γειτονικών χωρών·

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach

Τροπολογία 28
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. θεωρεί ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης αποτελούν βασικούς τομείς στενότερης συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και όλων των εταίρων ΕΠΓ 

Or. de

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 29
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. υπογραμμίζει τη σημασία εντατικής περιφερειακής συνεργασίας με στόχο τη 
δημιουργία και την από κοινού χρησιμοποίηση δικτύων ενέργειας, μεταφορών, 
τηλεπικοινωνιών και έρευνας·

Or. es

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 30
Παράγραφος 10

10. θεωρεί ότι η ΕΠΓ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τη συνεργασία στον τομέα της 
πρόληψης και της από κοινού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και προτρέπει 
τα κράτη μέλη καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενσωματώσουν αυτή 
την παράμετρο στα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας τους·

Or. cs

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 31
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. υπενθυμίζει στην Επιτροπή να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή της προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της κοινοτικής
ενίσχυσης −η πρώτη αναμένεται στα τέλη του 2007− αξιολόγηση του μέσου ΕΠΓ 
για τη διασυνοριακή συνεργασία, η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
την τοπική και περιφερειακή συμμετοχή ανά χώρα, σχετικά με τα διάφορα κοινά 
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επιχειρησιακά προγράμματα και τη σχετιζόμενη αποκεντρωμένη ανάπτυξη 
ικανοτήτων.

Or. en


