
AM\701047EL.doc PE398.371v02-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

20.12.2007 PE398.371v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-219

Σχέδιο έκθεσης (PE396.678v01-00)
Ambroise Guellec
Η τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή 
(2007/2148(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές» (COM(2007)0507),

Or. pt

Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 2

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 158, 159 και 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Or. fr
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τον ρόλο και την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής όσον αφορά την άμβλυνση των 
ανισοτήτων στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ (2006/2176(INI)),

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των τεράστιων ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη
–οι οποίες έχουν γίνει πολύ πιο έντονες μετά την πρόσφατη διεύρυνση της Ένωσης–
μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων περιφερειών της ΕΕ, οι οποίες δεν 
διαθέτουν τις βασικές υποδομές που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη, 
καθίσταται απαραίτητη μια συνολική ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής,

Or. pl

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη A

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των συνεχιζόμενων σημαντικών ανισοτήτων μεταξύ 
των διαφόρων περιφερειών, ιδιαίτερα ενόψει των προκλήσεων που συνεπάγεται η 
πρόσφατη διεύρυνση της ΕΕ, καθίσταται απαραίτητη μια συνολική ευρωπαϊκή 
πολιτική συνοχής,

Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη τη σαφή σχέση μεταξύ της ανόδου του ευρωσκεπτικισμού και 
της αύξησης των εδαφικών ανισοτήτων, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προκειμένου να ενισχυθεί η σύγκλιση 
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και να θεμελιωθεί η νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία απαιτείται 
μια περιφερειακή πολιτική που να εφαρμόζεται σε συμμόρφωση με άλλες πολιτικές 
σε όλα τα επίπεδα και με ορατά πρακτικά αποτελέσματα για όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη,

Or. en

Τροπολογία: Samuli Pohjamo

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη την απτή σχέση μεταξύ της ανόδου του ευρωσκεπτικισμού και 
της αύξησης των εδαφικών ανισοτήτων, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προκειμένου να θεμελιωθεί η 
νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία απαιτείται μια περιφερειακή 
πολιτική με ορατά πρακτικά αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και οι τοπικοί φορείς διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής, της οποίας τα επιτεύγματα θα 
πρέπει να δημοσιοποιούνται πιο αποτελεσματικά,

Or. fi

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη την απτή σχέση μεταξύ της ανόδου του ευρωσκεπτικισμού στα 
πλουσιότερα κράτη μέλη και της αύξησης των ανισοτήτων όσον αφορά την 
ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειών, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προκειμένου να θεμελιωθεί η 
νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία απαιτείται μια περιφερειακή 
πολιτική με ορατά πρακτικά αποτελέσματα,

Or. pl

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των εδαφικών ανισοτήτων, γεγονός που 
καταδεικνύει την ανάγκη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προκειμένου 
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να θεμελιωθεί η νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία απαιτείται μια 
περιφερειακή πολιτική με ορατά πρακτικά αποτελέσματα,

Or. es

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να έρθουν οι δράσεις της ΕΕ πιο κοντά στους 
πολίτες της ΕΕ και την επακόλουθη ανάγκη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής προκειμένου να θεμελιωθεί η νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 
οποία απαιτείται μια περιφερειακή πολιτική με ορατά πρακτικά αποτελέσματα,

Or. cs

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη την απτή σχέση μεταξύ της ανόδου του ευρωσκεπτικισμού και 
της αύξησης των εδαφικών ανισοτήτων, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προκειμένου να θεμελιωθεί ο ρόλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαγραφή) μέσω μιας περιφερειακής πολιτικής
(διαγραφή),

Or. pl

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη B

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των εδαφικών ανισοτήτων καταδεικνύει την 
ανάγκη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής προκειμένου να θεμελιωθεί η 
νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία απαιτείται μια περιφερειακή 
πολιτική με ορατά πρακτικά αποτελέσματα,

Or. pt
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής, κυρίως υπέρ της 
οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αναπτυξιακά καθυστερημένες 
περιφέρειες, καθώς και τη συμβολή της στην ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων 
και στην αποκεντρωμένη διαχείριση (διαγραφή),

Or. pl

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής, κυρίως υπέρ της 
οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αναπτυξιακά καθυστερημένες 
περιφέρειες, τα οφέλη της οποίας αποδείχθηκαν σε διάφορες περιφέρειες της 
Ευρώπης (βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ντόπιου πληθυσμού, δημιουργία 
μακροχρόνιας απασχόλησης, παραμονή των πληθυσμών στην περιοχή, μεγαλύτερη
πολιτική σταθερότητα κλπ.), καθώς και τη συμβολή της στην ενίσχυση των 
διοικητικών ικανοτήτων και στην αποκεντρωμένη διαχείριση· λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να απορριφθεί κάθε προσπάθεια 
επανεθνικοποίησης της πολιτικής αυτής,

Or. fr

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής, κυρίως διότι 
προσφέρει σε κάθε περιφέρεια της Ένωσης δυνατότητες ανεξάρτητης ανάπτυξης, 
οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης, πράγμα από το οποίο επωφελούνται 
περισσότερο οι αναπτυξιακά καθυστερημένες περιφέρειες, και διότι συμβάλλει στην 
ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων και στην αποκεντρωμένη διαχείριση· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να απορριφθεί κάθε 
προσπάθεια επανεθνικοποίησης της πολιτικής αυτής,

Or. de
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Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής, κυρίως υπέρ της 
οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αναπτυξιακά καθυστερημένες 
περιφέρειες, καθώς και τη συμβολή της στην ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων και 
στην αποκεντρωμένη διαχείριση, μολονότι θα πρέπει ταυτόχρονα να αναζητηθούν 
ευκαιρίες για τη μείωση της υπερβολικής γραφειοκρατίας που συνδέεται με τη 
διοίκηση της πολιτικής συνοχής· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, 
πρέπει να απορριφθεί κάθε προσπάθεια επανεθνικοποίησης της πολιτικής αυτής, 

Or. cs

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής, κυρίως υπέρ της 
οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αναπτυξιακά καθυστερημένες 
περιφέρειες, καθώς και τη συμβολή της στην ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων 
και στην αποκεντρωμένη διαχείριση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, για τον λόγο 
αυτόν, πρέπει να απορριφθεί κάθε προσπάθεια επανεθνικοποίησης της πολιτικής 
αυτής, και ιδιαίτερα του κόστους της,

Or. pt

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής, κυρίως υπέρ της 
οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αναπτυξιακά καθυστερημένες 
περιφέρειες, καθώς και τη συμβολή της στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να απορριφθεί κάθε 
προσπάθεια επανεθνικοποίησης της πολιτικής αυτής,

Or. de
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Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής, κυρίως υπέρ της 
οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αναπτυξιακά καθυστερημένες 
περιφέρειες, καθώς και τη συμβολή της στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, για τον λόγο αυτόν, πρέπει να απορριφθεί κάθε 
προσπάθεια επανεθνικοποίησης της πολιτικής αυτής,

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα θεσμική συνθήκη, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στις 18 Οκτωβρίου 2007, καθιερώνει τον 
στόχο της εδαφικής συνοχής ως έναν εκ των θεμελιωδών στόχων της Ένωσης και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Συνθήκη περιλαμβάνουν τη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και τη μείωση της καθυστέρησης των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών ή νήσων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών,

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα θεσμική συνθήκη, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στις 18 Οκτωβρίου 2007, καθιερώνει τον 
στόχο της εδαφικής συνοχής ως έναν εκ των θεμελιωδών στόχων της Ένωσης 
παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική συνοχή,

Or. de
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Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα θεσμική συνθήκη, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στις 18 Οκτωβρίου 2007, καθιερώνει τον 
στόχο της εδαφικής συνοχής ως έναν εκ των θεμελιωδών στόχων της Ένωσης 
παράλληλα με την οικονομική και κοινωνική συνοχή,

Or. de

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα θεσμική συνθήκη, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στις 18 Οκτωβρίου 2007, καθιερώνει 
(διαγραφή) την εδαφική συνοχή ως έναν εκ των θεμελιωδών στόχων της Ένωσης,

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα θεσμική συνθήκη, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στις 18 Οκτωβρίου 2007, καθιερώνει 
(διαγραφή) την εδαφική συνοχή ως έναν εκ των θεμελιωδών στόχων της Ένωσης,

Or. pl

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει ως στόχο τη μείωση των 
οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών των διαφόρων 
κρατών μελών και ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της ΕΕ,

Or. pt
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Δβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρή και κατάλληλα χρηματοδοτούμενη κοινοτική 
περιφερειακή πολιτική αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση 
των διαδοχικών διευρύνσεων και την επίτευξη κοινωνικής συνοχής,

Or. pt

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της Ένωσης αποτελεί την εσωτερική 
συνεκτική της δύναμη της ΕΕ και εξαρτάται από την οικονομική αλληλεγγύη εντός 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση των νέων εδαφικών προκλήσεων 
του μέλλοντος, όπως είναι οι δημογραφικές μεταβολές, η συγκέντρωση στα αστικά 
κέντρα, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις, η προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, η 
αλλαγή του κλίματος και ο ενεργειακός εφοδιασμός, είναι δυνατή μόνο εάν 
αναγνωριστεί και μελλοντικά η βαρύνουσα σημασία της πολιτικής συνοχής και 
κάθε κράτος μέλος και περιφέρεια δεσμευθούν για την επίδειξη οικονομικής 
αλληλεγγύης προς τις μειονεκτούσες περιφέρειες και αστικές περιοχές,

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής δημιουργήθηκε 
προκειμένου να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή εντός της Ένωσης, 
αλλά δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των νέων (διαγραφή) προκλήσεων του 
μέλλοντος που έχουν εδαφικές επιπτώσεις, όπως είναι οι δημογραφικές μεταβολές, ο 
διαχωρισμός, η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις, η 
προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή ασφάλεια
και ο ενεργειακός εφοδιασμός, καθώς και η αργή διαδικασία κάλυψης της 
υστέρησης των αγροτικών περιοχών,

Or. en
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί η εκχώρηση ανάλογων 
οικονομικών πόρων για την αντιμετώπιση των νέων εδαφικών προκλήσεων του 
μέλλοντος, όπως είναι οι δημογραφικές μεταβολές, η συγκέντρωση στα αστικά 
κέντρα, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις, η προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, η 
αλλαγή του κλίματος και ο ενεργειακός εφοδιασμός,

Or. de

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα 
για την πολιτική συνοχής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες (διαγραφή) 
προκλήσεις του μέλλοντος, όπως είναι οι δημογραφικές μεταβολές, η συγκέντρωση 
στα αστικά κέντρα, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις, η προσαρμογή στην 
παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή του κλίματος και ο ενεργειακός εφοδιασμός,

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα 
για την αντιμετώπιση των νέων (διαγραφή) προκλήσεων του μέλλοντος, όπως είναι οι 
δημογραφικές μεταβολές, η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, οι μεταναστευτικές 
μετακινήσεις, η προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή του κλίματος και ο 
ενεργειακός εφοδιασμός,

Or. de
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση των νέων εδαφικών προκλήσεων του μέλλοντος, όπως είναι η πολιτική 
για τη διεύρυνση και τη γειτονία, οι δημογραφικές μεταβολές, η συγκέντρωση στα 
αστικά κέντρα, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις, που είναι ιδιαίτερα προβληματικές 
για τις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, η προσαρμογή στην 
παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή του κλίματος και ο ενεργειακός εφοδιασμός,

Or. de

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση των νέων (διαγραφή) προκλήσεων του μέλλοντος, όπως είναι οι 
δημογραφικές μεταβολές, η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, οι μεταναστευτικές 
μετακινήσεις, η προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή του κλίματος και ο 
ενεργειακός εφοδιασμός,

Or. pl

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Eα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να θεωρείται απλώς ένα 
μέσο για την επίτευξη των στόχων των υπολοίπων τομεακών πολιτικών, δεδομένου 
ότι αποτελεί μια κοινοτική πολιτική που χαρακτηρίζεται από σημαντική 
προστιθέμενη αξία και έχει συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης, ήτοι τη συνοχή,

Or. pt
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Τροπολογία 35
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την εν λόγω έκθεση, η οποία είναι πιο λεπτομερής από τις προηγούμενες, 
βασίζεται σε διάφορους δείκτες και προσφέρει χρήσιμα συγκριτικά δεδομένα σε 
σχέση με άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Κίνα ή η Ινδία,

Or. pl

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 36
Παράγραφος 1

1. χαιρετίζει την εν λόγω έκθεση, η οποία είναι πιο λεπτομερής από τις προηγούμενες, 
περιέχει διάφορους δείκτες και προσφέρει χρήσιμα συγκριτικά δεδομένα σε σχέση με 
άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Κίνα ή η Ινδία, 
αντανακλώντας το διεθνές πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι οικονομίες της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 37
Παράγραφος 1

1. Δεν αφορά την αγγλική έκδοση.

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 38
Παράγραφος 2

2. εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη συσχετισμένων πληροφοριών 
που θα επέτρεπαν την καλύτερη εκτίμηση της βιωσιμότητας της ανάπτυξης και της 
σύγκλισης· ζητεί, για τον λόγο αυτόν, τη χρήση καλύτερων στατιστικών εργαλείων –
για παράδειγμα, άλλων δεικτών πέραν του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ– που θα 
επιτρέπουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που έχει επιτευχθεί στην 
πράξη και, για τον σκοπό αυτόν, θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση των ικανοτήτων 
του ESPON,
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Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 39
Παράγραφος 2

2. εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη συσχετισμένων πληροφοριών 
και συγκρίσιμων στοιχείων από διάφορα επίπεδα NUTS, ιδιαίτερα σε επίπεδο 
μικροπεριφερειών, που θα επέτρεπαν την καλύτερη εκτίμηση της βιωσιμότητας της 
ανάπτυξης και της σύγκλισης· ζητεί, για τον λόγο αυτόν, τη χρήση καλύτερων 
στατιστικών εργαλείων που θα επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση του βαθμού της 
συνοχής που έχει επιτευχθεί στην πράξη και, για τον σκοπό αυτόν, θεωρεί απαραίτητη 
την ενίσχυση των ικανοτήτων του ESPON,

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 40
Παράγραφος 2

2. εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη συσχετισμένων πληροφοριών 
που θα επέτρεπαν την καλύτερη εκτίμηση της βιωσιμότητας της ανάπτυξης και της 
σύγκλισης· ζητεί, για τον λόγο αυτόν, τη χρήση καλύτερων στατιστικών εργαλείων 
που θα επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση της συμβολής των τοπικών δράσεων στην 
πολιτική συνοχής της Ένωσης και, για τον σκοπό αυτόν, θεωρεί απαραίτητη την 
ενίσχυση των ικανοτήτων του ESPON,

Or. fr

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 41
Παράγραφος 2

2. εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη συσχετισμένων πληροφοριών 
που θα επέτρεπαν την καλύτερη εκτίμηση της βιωσιμότητας της ανάπτυξης και της 
σύγκλισης· ζητεί, για τον λόγο αυτόν, τη χρήση καλύτερων στατιστικών εργαλείων 
που θα επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση του βαθμού της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής που έχει επιτευχθεί στην πράξη και, για τον σκοπό αυτόν, 
θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση των ικανοτήτων του ESPON,

Or. el
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 42
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. προσθέτει ότι η περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας αποτελεί ζωτικό μέσο για 
την προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, επιτρέποντας στην Ένωση 
να αναλάβει δράσεις για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προαγωγή 
της πραγματικής σύγκλισης και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης, και συμβάλλοντας ως εκ τούτου στην ανακατανομή και 
αντιστάθμιση του κόστους της ενιαίας αγοράς και της ΟΝΕ για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες,

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 43
Παράγραφος 2 α (νέα)

2a. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη διαφάνεια, η οποία θα 
κοινοποιεί από το 2007 και εφεξής τους αποδέκτες διαρθρωτικών πόρων, και ζητεί 
να διεξαχθεί εις βάθος ανάλυση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας των 
διαρθρωτικών μέσων βάσει αυτών των νέων δεδομένων,

Or. de

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 44
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. ζητεί να διεξαχθεί ουσιαστική αξιολόγηση των μέσων στήριξης (υποδομή, 
εξειδίκευση, περιβάλλον, έρευνα, στήριξη των επιχειρήσεων, κλπ.) όσον αφορά τις 
επιπτώσεις τους για τη συνοχή και την ανάπτυξη,

Or. de
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Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 45
Παράγραφος 2 γ (νέα)

2γ. επισημαίνει τα προβλήματα που προέκυψαν σε σχέση με την απορρόφηση των 
διαρθρωτικών πιστώσεων, η οποία ανέρχεται το 2007 σε 75% κατά μέσο όρο στα 
δέκα «παλαιά» κράτη μέλη και σε 57% στα δέκα «νέα» κράτη μέλη, και ζητεί να 
ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της απορρόφησης των πιστώσεων,

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 46
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη που είναι επισήμως 
γνωστά ως «κράτη συνοχής» έχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, καλύψει σε 
σημαντικό βαθμό το χάσμα και το διάστημα 2000-2006 κατέγραψαν εντυπωσιακούς 
ρυθμούς ανάπτυξης,

Or. pt

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 47
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. σημειώνει ότι είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της πολιτικής 
συνοχής στα νέα κράτη μέλη και, για αυτόν τον λόγο, η αποτελεσματικότητα της εν 
λόγω πολιτικής πρέπει να αξιολογείται συστηματικά σε μεγαλύτερο βαθμό,

Or. cs

Τροπολογία: Samuli Pohjamo

Τροπολογία 48
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. επισημαίνει ότι η γραφειοκρατία, οι αργές, πολύπλοκες διαδικασίες και η 
διοικητική σχολαστικότητα υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της 
περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, και ζητεί να συνεχισθούν οι 
μεταρρυθμίσεις με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών και τον πιο σαφή 
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προσανατολισμό τους προς την επίτευξη αποτελεσμάτων,

Or. fi

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 49
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει, έως σήμερα, συμβάλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη των κρατών που αποτέλεσαν στο παρελθόν αντικείμενο της πολιτικής 
συνοχής (Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία), μολονότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν σχετικά υπανάπτυκτες και άλλες αρχίζουν να 
παρεκκλίνουν από τα επίπεδα της ΕΕ,

Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 50
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει, έως σήμερα, συμβάλει σημαντικά στην 
ανάπτυξη των κρατών που αποτέλεσαν στο παρελθόν αντικείμενο της πολιτικής 
συνοχής (Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία), μολονότι ορισμένες 
περιφέρειες παραμένουν σχετικά υπανάπτυκτες και άλλες αρχίζουν να 
παρεκκλίνουν από τα επίπεδα της ΕΕ,

Or. pt

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 51
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφονται στα 
νέα κράτη μέλη αλλά σημειώνει ότι η οικονομική σύγκλισή τους δεν προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί παρά μόνο σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ότι θα 
είναι μια μακρά διαδικασία δεδομένου του εξαιρετικά χαμηλού σημείου εκκίνησης 
του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε ορισμένες από τις χώρες αυτές,

Or. en
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 52
Παράγραφος 4

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τους ρυθμούς ανάπτυξης που καταγράφονται στα 
νέα κράτη μέλη αλλά σημειώνει ότι η κοινωνική και οικονομική σύγκλισή τους δεν 
προβλέπεται να πραγματοποιηθεί παρά μόνο σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα,

Or. pt

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 53
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. διαπιστώνει ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει παντού διαρκή αποτελέσματα και 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν έχει σχεδόν καμία θετική επίδραση στη 
μείωση της ανεργίας,

Or. de

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης, Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 54
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. χαιρετίζει την επαναβεβαίωση από την Επιτροπή του σημαντικού ρόλου που παίζει 
η πολιτική συνοχής στην ενίσχυση της ικανότητας όλων των κρατών μελών της 
Ένωσης να αναπτύσσονται αρμονικά και να δημιουργούν νέες βιώσιμες θέσεις 
απασχόλησης, όπως αυτό φαίνεται από τα πολύ καλά αποτελέσματα της πολιτικής 
συνοχής σε πολλές περιφέρειες του στόχου 2,

Or. el

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης, Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 55
Παράγραφος 4 β (νέα)

4β. ανησυχεί έντονα για τα υψηλά ποσοστά του πληθυσμού της Ένωσης που 
απειλούνται από τη φτώχεια, τα οποία υπολογίζονται από την Επιτροπή σε 
75 εκατομμύρια ανθρώπους,
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Or. el

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 56
Παράγραφος 5

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η σύγκλιση μεταξύ των χωρών μπορεί 
να αποκρύψει την εμβάθυνση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών· θεωρεί ότι θα 
πρέπει να ενισχυθεί η διεθνική και διασυνοριακή συνεργασία, προκειμένου να 
υπερκεραστεί η αύξηση των ανισοτήτων σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό 
επίπεδο, όπως η απασχόληση, η παραγωγικότητα, τα εισοδήματα, το μορφωτικό 
επίπεδο, η ικανότητα καινοτομίας κ.λπ.,

Or. bg

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης, Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 57
Παράγραφος 5

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η σύγκλιση μεταξύ των χωρών μπορεί 
να αποκρύψει την εμβάθυνση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών και ακόμα 
μεταξύ περιοχών εντός της ίδιας περιφέρειας και ότι αυτή η αύξηση των ανισοτήτων 
σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο παρατηρείται σε διάφορους τομείς, 
όπως η απασχόληση, η παραγωγικότητα, τα εισοδήματα, το μορφωτικό επίπεδο, η 
ικανότητα καινοτομίας κ.λπ.,

Or. el

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 58
Παράγραφος 5

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η σύγκλιση μεταξύ των χωρών μπορεί 
να αποκρύψει την εμβάθυνση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών και εντός της 
κάθε περιφέρειας ξεχωριστά· και ότι αυτή η αύξηση των ανισοτήτων σε 
περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο παρατηρείται σε διάφορους τομείς, όπως 
η απασχόληση, η παραγωγικότητα, τα εισοδήματα, το μορφωτικό επίπεδο, η 
ικανότητα καινοτομίας κ.λπ.,

Or. pl
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 59
Παράγραφος 5

5. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η σύγκλιση μεταξύ των χωρών μπορεί 
να αποκρύψει την εμβάθυνση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών και ότι αυτή η 
αύξηση των ανισοτήτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο παρατηρείται σε 
διάφορους τομείς, όπως η απασχόληση, η παραγωγικότητα, τα εισοδήματα, το 
μορφωτικό επίπεδο, η ικανότητα καινοτομίας κ.λπ.,

Or. pl

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 60
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. τονίζει, ωστόσο, ότι παρά την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τη σύγκλιση σε 
ολόκληρη την ΕΕ, εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ανισότητες σε απόλυτες
τιμές, όπως και διαφορές στα επίπεδα ευημερίας μεταξύ των κρατών μελών, με 
κάποια τάση απόκλισης,

Or. pt

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 61
Παράγραφος 6

6. υπογραμμίζει, επί παραδείγματι, ότι η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγικότητα και το επίπεδο ειδίκευσης του εργατικού 
δυναμικού, που παρουσιάζουν σαφώς μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των περιφερειών 
παρά μεταξύ των κρατών μελών· σημειώνει, επιπλέον, ότι οι θεσμικοί παράγοντες 
θεωρούνται όλο και περισσότερο βασικά στοιχεία της ανταγωνιστικότητας, και σε 
αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνεται το απόθεμα κοινωνικού κεφαλαίου με τη 
μορφή επιχειρηματικής κουλτούρας και κοινών κανόνων συμπεριφοράς που 
διευκολύνουν τη συνεργασία και την επιχειρηματικότητα, καθώς και την 
αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης,

Or. en
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Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 62
Παράγραφος 6

6. υπογραμμίζει, επί παραδείγματι, ότι η ανταγωνιστικότητα των περιφερειών εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγικότητα, την προσπελασιμότητα των αγορών και 
το επίπεδο ειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, που παρουσιάζουν σαφώς 
μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των περιφερειών παρά μεταξύ των κρατών μελών,

Or. el

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 63
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι τα στατιστικά στοιχεία και οι 
αναλύσεις της τέταρτης έκθεσης είναι πολύ γενικά και δεν παρέχουν λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι διάφορες κατηγορίες 
επιχειρήσεων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει ποσοτική ανάλυση σχετικά με τη 
συμβολή των ΜΜΕ, των μικροεπιχειρήσεων και των βιοτεχνιών στη συνοχή και 
στην ανάπτυξη των σχετικών περιοχών· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των 
δεικτών, ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη ο ρόλος αυτών των επιχειρήσεων,

Or. fr

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 64
Παράγραφος 7

7. σημειώνει, εν προκειμένω, ότι σε ορισμένες ανεπτυγμένες ή ακόμα και σε ορισμένες 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες αρχίζουν να συσσωρεύονται πολλά και 
εξαιρετικά σύνθετα οικονομικά προβλήματα που έχουν σημαντικές εδαφικές 
επιπτώσεις από την άποψη του δυναμικού ανάπτυξης όπως: χαμηλοί ρυθμοί 
ανάπτυξης, πτώση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, και γήρανση του 
πληθυσμού,

Or. en
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Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 65
Παράγραφος 7

7. σημειώνει, εν προκειμένω, ότι σε ορισμένες ανεπτυγμένες περιφέρειες αρχίζουν να 
συσσωρεύονται πολλά οικονομικά προβλήματα: χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ, πτώση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, και γήρανση 
του πληθυσμού,

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 66
Παράγραφος 7

7. σημειώνει, εν προκειμένω, ότι σε ορισμένες ανεπτυγμένες περιφέρειες αρχίζουν να 
συσσωρεύονται πολλά οικονομικά προβλήματα: χαμηλοί ρυθμοί οικονομικής
ανάπτυξης, πτώση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, και γήρανση του 
πληθυσμού,

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 67
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 68
Παράγραφος 8

8. σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης έχει επιτρέψει σε 
ορισμένες χώρες της ΕΕ να επιτύχουν την πλήρη απασχόληση και να αυξήσουν το 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους, σε άλλες χώρες οι διαφορές μεταξύ των μεμονωμένων 
κοινωνικών ομάδων έχουν διευρυνθεί, συνεπώς δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα 
πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού απαιτούν κοινωνική ένταξη, 
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Or. cs

Τροπολογία: Bairbre de Brún

Τροπολογία 69
Παράγραφος 8

8. σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης έχει επιτρέψει στην 
Ιρλανδία να επιτύχει την πλήρη απασχόληση και το δεύτερο μεγαλύτερο κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ στην Ένωση, ένας στους πέντε κατοίκους της Ιρλανδίας απειλείται 
από τη φτώχεια και η περιφερειακή ανάπτυξη συντελείται εκεί με τρόπο που 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη έλλειψη ισορροπίας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα 
όσον αφορά τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και την ποιότητα της απασχόλησης,

Or. en

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 70
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει τον χαμηλό βαθμό σύγκλισης όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο και το 
πραγματικό μορφωτικό χάσμα μεταξύ της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, 
όπου το 29% των ατόμων ηλικίας 25 έως 64 ετών είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού 
τίτλου σπουδών έναντι μόλις του 16% των πολιτών της Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι το ποσοστό των γυναικών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξάνεται 
ταχύτερα σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών· σημειώνει ότι το 
μορφωτικό επίπεδο των εθνικών μειονοτήτων εξακολουθεί να μην είναι 
ικανοποιητικό, γεγονός που περιορίζει τις ευκαιρίες απασχόλησής τους και 
συνεπάγεται την ανάγκη να γίνει ενεργός χρήση των μέσων της ΕΕ για την 
προώθηση της διά βίου μάθησης,

Or. bg

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 71
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει τον χαμηλό βαθμό σύγκλισης όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο και το 
χαμηλό ποσοστό των ατόμων ηλικίας 25 έως 64 ετών που είναι κάτοχοι 
πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (16%) στην Ένωση· σημειώνει, ωστόσο, ότι το 
ποσοστό των γυναικών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξάνεται ταχύτερα σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών,
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Or. es

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 72
Παράγραφος 9

9. Δεν αφορά την αγγλική έκδοση.

Or. pl

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 73
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλλου, των ίσων 
ευκαιριών και των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και των 
ηλικιωμένων πολιτών στην πολιτική συνοχής και σε όλα τα σχέδια που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ,

Or. es

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 74
Παράγραφος 10 (νέα)

10. εφιστά την προσοχή στις δυσμενείς επιπτώσεις που έχει για τις υπόλοιπες περιοχές 
η συγκέντρωση των επενδύσεων και της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικά 
και περιφερειακά κεφάλαια,

Or. pl

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 75
Παράγραφος 10

10. επισημαίνει το φαινόμενο της συγκέντρωσης στις περιφέρειες των πρωτευουσών 
(διαγραφή), οι οποίες παράγουν κατά μέσο όρο το 32% του ΑΕγχΠ της χώρας τους, 
ενώ αντιπροσωπεύουν το 22% του πληθυσμού· σημειώνει ότι η συγκέντρωση αυτή 
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μπορεί να οδηγήσει (διαγραφή) σε μεγάλες ανισότητες όσον αφορά το ποσοστό 
ανεργίας στα κέντρα των πόλεων,

Or. pl

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 76
Παράγραφος 11

11. σημειώνει ότι αυτή η επιτάχυνση της αστικοποίησης προκαλεί δημογραφικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισορροπίες μέσα σε έναν 
περιορισμένο χώρο και επιφέρει την ανάπτυξη των προαστίων και τη μείωση του 
πληθυσμού των περιοχών της υπαίθρου· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων οικονομικών, 
κοινωνικών και εδαφικών ανισορροπιών που συνεπάγεται η εγκατάλειψη της 
υπαίθρου,

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 77
Παράγραφος 11

11. σημειώνει ότι αυτή η ανεξέλεγκτη αστικοποίηση μπορεί να προκαλέσει
δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισορροπίες μέσα σε 
έναν περιορισμένο χώρο και να επιφέρει την ανάπτυξη των προαστίων και τη μείωση 
του πληθυσμού των περιοχών της υπαίθρου,

Or. pl

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 78
Παράγραφος 11

11. σημειώνει ότι, όταν συντελείται με εσφαλμένο τρόπο, η αστικοποίηση προκαλεί
δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισορροπίες μέσα σε 
έναν περιορισμένο χώρο και επιφέρει την ανάπτυξη των προαστίων και τη μείωση του 
πληθυσμού των περιοχών της υπαίθρου,

Or. pl
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 79
Παράγραφος 11

11. σημειώνει ότι αυτή η επιτάχυνση της αστικοποίησης προκαλεί δημογραφικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισορροπίες μέσα σε έναν 
περιορισμένο χώρο και επιφέρει την ανάπτυξη των προαστίων και τη μείωση του 
πληθυσμού των περιοχών της υπαίθρου που βρίσκονται μακριά από πόλεις,

Or. fr

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 80
Παράγραφος 11

11. σημειώνει ότι αυτή η επιτάχυνση της αστικοποίησης προκαλεί δημογραφικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισορροπίες, καθώς και ανισορροπίες 
στον τομέα της ασφάλειας και των μεταφορών μέσα σε έναν περιορισμένο χώρο και 
επιφέρει την ανάπτυξη των προαστίων και τη μείωση του πληθυσμού των περιοχών 
της υπαίθρου,

Or. cs

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 81
Παράγραφος 12

12. υπογραμμίζει τις περιφερειακές ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ 
περιφερειών εκκίνησης και εισόδου των μεταναστών, και επισημαίνει ότι οι 
περιοχές εκκίνησης των μεταναστών αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα 
προσαρμογής και ότι οι πιθανότητές τους για θετική ανάπτυξη θα εξακολουθήσουν 
να μειώνονται εάν δεν υποστηριχθούν οι προσπάθειές τους για αντιστροφή αυτής 
της τάσεως· δεν θεωρεί ότι η προσβασιμότητα και η σύνδεση μεταξύ των κέντρων 
και της περιφέρειας αποτελούν τη μοναδική δυνατή λύση, αλλά αντιθέτως 
επισημαίνει μέτρα για την ενίσχυση του δυναμικού, της ελκυστικότητας και της 
αειφόρου ανάπτυξης αυτών των περιφερειών,

Or. de
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Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 82
Παράγραφος 12

12. υπογραμμίζει τις περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την προσβασιμότητα και τη 
σύνδεση μεταξύ των κέντρων και της περιφέρειας, που είναι αποτέλεσμα της 
έλλειψης επενδύσεων στις μεταφορές και διαφοροποίησης των δυνατοτήτων 
σύνδεσης, και που επηρεάζει ιδιαίτερα τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες, οι 
οποίες, λόγω της απόστασής τους από την ευρωπαϊκή ενδοχώρα και του μικρού 
μεγέθους τους, καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικά εμπόδια από την άποψη 
της προσβασιμότητας,

Or. pt

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης, Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 83
Παράγραφος 12

12. υπογραμμίζει τις περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την προσβασιμότητα και τη 
σύνδεση μεταξύ των κέντρων και της περιφέρειας, κυρίως δε των δυσπρόσιτων 
ορεινών και νησιωτικών περιφερειών, που είναι αποτέλεσμα ελλείψεων στις 
μεταφορές και στη διαφοροποίηση των δυνατοτήτων σύνδεσης,

Or. el

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 84
Παράγραφος 12.

12. υπογραμμίζει τις περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την προσβασιμότητα και τη 
σύνδεση μεταξύ των κέντρων και της περιφέρειας, που είναι αποτέλεσμα γεωγραφικών 
ιδιαιτεροτήτων και μειονεκτημάτων καθώς και της έλλειψης επενδύσεων στις 
μεταφορές και διαφοροποίησης των δυνατοτήτων σύνδεσης,

Or. el
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 85
Παράγραφος 12

12. Δεν αφορά την αγγλική έκδοση.

Or. pl

Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 86
Παράγραφος 12

12. υπογραμμίζει τις περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την προσβασιμότητα και τη 
σύνδεση μεταξύ των κέντρων και της περιφέρειας, που είναι αποτέλεσμα της έλλειψης 
επενδύσεων στις μεταφορές και τις υποδομές και διαφοροποίησης των δυνατοτήτων 
σύνδεσης,

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 87
Παράγραφος 12

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. fr

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης, Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 88
Παράγραφος 12 α (νέα)

12a. εκφράζει τη μεγάλη του έκπληξη για τη δήλωση της Επιτροπής στην έκθεση 
σύμφωνα με την οποία «ο νησιωτικός χαρακτήρας δεν φαίνεται να αποτελεί 
καθαυτός μείζον εμπόδιο στην ανάπτυξη», και σημειώνει τη μεγάλη απογοήτευση 
των κατοίκων νησιωτικών περιοχών με αυτήν τη δήλωση, διότι αντιμετωπίζουν σε 
καθημερινή βάση τις αρνητικές επιπτώσεις και δυσκολίες αυτού του νησιωτικού 
χαρακτήρα,

Or. en
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Τροπολογία: Rumiana Jeleva

Τροπολογία 89
Παράγραφος 13 (νέα)

13. καλεί τις περιφέρειες να εκσυγχρονίσουν και να διαφοροποιήσουν την οικονομική 
τους διάρθρωση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις προκειμένου οι επιχειρήσεις, και δη οι ΜΜΕ, να υιοθετήσουν και να 
προσαρμοστούν σε καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες· επιπλέον, υπογραμμίζει 
τον υποστηρικτικό ρόλο που διαδραματίζουν από αυτήν την άποψη τα καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα JEREMIE και JESSICA,

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 90
Παράγραφος 13 (νέα)

13. υπενθυμίζει ότι βασικός στόχος της πολιτικής συνοχής είναι η σύγκλιση και ότι, ως 
εκ τούτου, όλες οι περιφέρειες της Ένωσης θα πρέπει να απολαύουν των ίδιων 
ευκαιριών ανάπτυξης ανεξάρτητα από το εάν διαθέτουν διαφορετικό δυναμικό 
ανάπτυξης· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να 
παραμείνει επικεντρωμένη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,

Or. en

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 91
Παράγραφος 13

13. υπογραμμίζει τις τεράστιες διαφορές όσον αφορά τα κονδύλια που επενδύονται στην 
έρευνα και στην ανάπτυξη και σημειώνει τις έντονες περιφερειακές ανισότητες όσον 
αφορά την καινοτομία, οι οποίες στην τέταρτη έκθεση υπολογίζονται βάσει ενός 
χρήσιμου δείκτη περιφερειακής επίδοσης στον τομέα της καινοτομίας· επισημαίνει 
ότι πρέπει να συντονιστούν η πολιτική συνοχής και η πολιτική ερευνών της ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί η βάση γνώσεων και η ικανότητα καινοτομίας των 
περιφερειών,

Or. fi



AM\701047EL.doc 29/69 PE398.371v02-00

EL

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 92
Παράγραφος 13

13. υπογραμμίζει τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών σε σχέση με τα κονδύλια 
που επενδύονται στην έρευνα και στην ανάπτυξη και σημειώνει τις έντονες 
περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την καινοτομία, οι οποίες στην τέταρτη έκθεση 
υπολογίζονται βάσει ενός χρήσιμου δείκτη περιφερειακής επίδοσης στον τομέα της 
καινοτομίας,

Or. pl

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 93
Παράγραφος 13 α (νέα)

13α. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ενίσχυση της ΕΕ σε ορισμένες 
περιφέρειες δεν είναι αρκετά υψηλή, ώστε να αντισταθμίσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις της ενιαίας αγοράς, της ΟΝΕ και της ελευθέρωσης του παγκόσμιου 
εμπορίου,

Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 94
Παράγραφος 13 β (νέα)

13β. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων που έχουν 
στην πολιτική συνοχής και σύγκλισης το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
το ευρώ και η ελευθέρωση των εσωτερικών και διεθνών αγορών,

Or. pt

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 95
Παράγραφος 14

14. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η πολιτική συνοχής λειτουργεί ως μοχλός 
ώθησης της στρατηγικής της Λισαβόνας, μέσω του προσανατολισμού των δημόσιων 
επενδύσεων σε έργα που προάγουν τη δημιουργία ενός δυναμικού οικονομικού, 
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αναπτυξιακού, ιστού που ευνοεί την καινοτομία με βάση τη συνέργεια που 
δημιουργεί η αποτελεσματικότερη εναρμόνιση των πολιτικών και των 
προγραμμάτων,

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy, Samuli Pohjamo

Τροπολογία 96
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η δυνατότητα καινοτομίας των 
μικρών επιχειρήσεων, των μικροεπιχειρήσεων και των βιοτεχνιών δεν έχει ληφθεί 
επαρκώς υπόψη στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, παρά τη στοχοθετημένη 
διάθεση των πιστώσεων· συνεπώς, ζητεί την εφαρμογή μιας ενεργού πολιτικής για 
τη στήριξη όλων των μορφών καινοτομίας σε αυτές τις επιχειρήσεις και επίσης 
καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει δυνατότητες αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ 
των επιχειρήσεων, του δημοσίου τομέα, των σχολείων και των πανεπιστημίων 
προκειμένου να δημιουργηθούν θύλακες περιφερειακής καινοτομίας, στο πνεύμα 
της στρατηγικής της Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 97
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. χαιρετίζει τη σαφή δέσμευση της Επιτροπής να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες μέσω 
της περιφερειακής πολιτικής της, όπως αναφέρεται στην τέταρτη έκθεση για τη 
συνοχή· αναμένει από την Επιτροπή να μην διαψεύσει αυτόν τον στόχο κατά την 
αξιολόγηση της συμβολής των περιφερειών για την επίτευξη των στόχων της 
ατζέντας της Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 98
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. επισημαίνει ότι η επίδραση της διαρθρωτικής στήριξης ως μοχλού ώθησης μπορεί 
να βελτιωθεί μέσω της χρησιμοποίησης δανείων, της ιδιωτικής 
συγχρηματοδότησης και των υψηλότερων ποσοστών εθνικής συμμετοχής,
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Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 99
Παράγραφος 14 α (νέα)

14α. δεδομένου του χαμηλού επιπέδου δημόσιας χρηματοδότησης για την ανάπτυξη, 
ζητεί την άμεση θέσπιση διαφανών κανόνων και πρότυπων λύσεων για τις 
εταιρικές σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που θα δώσουν στις περιφέρειες τη 
δυνατότητα να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια για την επίτευξη δημόσιων 
στόχων,

Or. pl

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 100
Παράγραφος 14 α (νέα)

14a. επισημαίνει ότι οι πολιτικές που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην 
ανταγωνιστικότητα θα συνεχίσουν να επιτείνουν τις περιφερειακές και κοινωνικές 
ανισότητες, ιδιαίτερα στις περιφέρειες σύγκλισης,

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 101
Παράγραφος 15

15. παρατηρεί ότι, για την περίοδο 2007-2013, το σύστημα προσανατολισμού των 
κονδυλίων θα κατευθύνει το 64% των πόρων του Στόχου 1 (σύγκλιση) και το 80% 
των πόρων του Στόχου 2 (περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση) προς 
δαπάνες σχετιζόμενες με την καινοτομία, ήτοι 55 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα 
σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο,

Or. pl
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 102
Παράγραφος 16

16. ζητεί τη διεύρυνση της στρατηγικής της Λισαβόνας προκειμένου να συμπεριληφθεί σε 
αυτήν η εδαφική διάσταση, επιτρέποντας έτσι τη συνεκτίμηση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των περιφερειών και ενθαρρύνοντας ταυτοχρόνως τις διευρωπαϊκές 
συνέργειες και τη δημιουργία ομάδων καινοτόμων δραστηριοτήτων· προτείνει να 
υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίτευξη των τριών στόχων της 
πολιτικής συνοχής: σύγκλιση, ανταγωνισμό και διαπεριφερειακή συνεργασία,

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 103
Παράγραφος 16

16 ζητεί τη διεύρυνση της στρατηγικής της Λισαβόνας προκειμένου να συμπεριληφθεί σε 
αυτήν η εδαφική διάσταση, επιτρέποντας έτσι τη συνεκτίμηση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των περιοχών και ενθαρρύνοντας ταυτοχρόνως τις διευρωπαϊκές 
συνέργειες και συνεργασίες, με ιδιαίτερη υποστήριξη για τις διάφορες μορφές και 
είδη (διαγραφή) καινοτόμων δραστηριοτήτων όπως η δημιουργία θυλάκων,

Or. fr

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 104
Παράγραφος 16

16 ζητεί τη διεύρυνση της στρατηγικής της Λισαβόνας προκειμένου να συμπεριληφθεί σε 
αυτήν η εδαφική διάσταση, επιτρέποντας έτσι τη συνεκτίμηση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των περιφερειών και ενθαρρύνοντας ταυτοχρόνως τις διευρωπαϊκές 
συνέργειες και την εφαρμογή (διαγραφή) καινοτόμων δραστηριοτήτων ευρείας 
βάσεως,

Or. pl
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 105
Παράγραφος 16

16. Δεν αφορά την αγγλική έκδοση.

Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 106
Παράγραφος 16 α (νέα)

16a. χαιρετίζει τη συμφωνία των κρατών μελών να παρουσιάσουν στα τέλη του 2009 και 
του 2012 εκθέσεις που θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή των 
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία στην υλοποίηση των 
στόχων της πολιτικής συνοχής, όπως ορίζονται στη Συνθήκη και ακόμη πιο 
λεπτομερώς στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας οι οποίες
αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες που τίθενται από την ανανεωμένη 
στρατηγική της Λισαβόνας και καθορίζονται στις προτεραιότητες που θέτει το 
εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς· επίσης, αναμένει τη δημοσίευση το 2008 από 
την Επιτροπή της πέμπτης έκθεσης προόδου για τη συνοχή, η οποία θα 
επικεντρωθεί στη σχέση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και των προτεραιοτήτων 
της στρατηγικής της Λισαβόνας που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση 
για όλες τις περιφέρειες,

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 107
Παράγραφος 16 α (νέα)

16α. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να θεωρείται χρηματοδοτικό μέσο της 
«στρατηγικής της Λισαβόνας», καθώς, σε αυτήν την περίπτωση, θα διακυβευτούν 
οι στόχοι της εν λόγω πολιτικής,

Or. pt
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 108
Παράγραφος 16 β (νέα)

16β πιστεύει ότι η υπαγωγή της πολιτικής συνοχής στους στόχους της «στρατηγικής 
της Λισαβόνας» θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και 
κοινωνική συνοχή, θέτοντας υπερβολική έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την
απορρύθμιση, την προσαρμοστικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα εις βάρος της 
συνοχής και της σύγκλισης,

Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 109
Παράγραφος 16 γ (νέα)

16γ. προειδοποιεί ότι, ενώ οι δαπάνες για τη συνοχή πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
στόχο τη διαρκή ανάπτυξη (οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και εδαφική), 
δεν πρέπει να επιτραπεί στην ανταγωνιστικότητα να αντικαταστήσει τη σύγκλιση 
σε εκείνα τα κράτη μέλη και περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση,

Or. pt

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 110
Παράγραφος 17 (νέα)

17. ζητεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα τις 
πολλαπλές πτυχές του προβλήματος της έλλειψης ανταγωνιστικότητας και 
προσπάθειες για τη δημιουργία του κοινωνικού κεφαλαίου μιας περιφέρειας – την 
επιχειρηματική κουλτούρα της, τη διοικητική διάρθρωση και τις θεσμικές σχέσεις 
παράλληλα με τη φυσική υποδομή της, τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της 
και την παραγωγική της βάση,

Or. en
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 111
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής συνοχής δεν 
μπορεί να περιοριστεί στην εκπλήρωση των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας· πιστεύει ότι η επίτευξη της εδαφικής συνοχής μέσω δράσεων στο 
πλαίσιο του στόχου της σύγκλισης αποτελεί προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα των περιφερειών· πιστεύει, συνεπώς, ότι ο Στόχος 1 (σύγκλιση) 
και ο Στόχος 2 (περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη) θα πρέπει να 
θεωρούνται στο μέλλον ως συμπληρωματικοί,

Or. pl

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 112
Παράγραφος 17 α (νέα)

17α. θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφευχθούν κίνητρα για τη μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων εντός της ΕΕ, οι δημόσιες ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο
των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να εξαρτώνται από τη σύναψη 
μακροπρόθεσμων συμβάσεων με εταιρείες που θα καλύπτουν την τοποθεσία, τη 
διάρκεια και την απασχόληση,

Or. pt

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 113
Τίτλος μεταξύ της παραγράφου 17 και της παραγράφου 18

Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 114
Τίτλος μεταξύ των παραγράφων 17 και 18

Η (διαγραφή) συνοχή: για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση
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Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 115
Τίτλος μεταξύ των παραγράφων 17 και 18

Η (διαγραφή) πολιτική συνοχής: για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 116
Παράγραφος 18

18 υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη ισχύος των μεταρρυθμιστικών συνθηκών της 
Λισαβόνας, η πολιτική συνοχής συνίσταται από τους τρεις στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, οι οποίοι υπερβαίνουν τη 
στρατηγική της Λισαβόνας και θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο ώστε να ξεπεραστεί η υστέρηση που καταγράφεται στην ανάπτυξη και να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση στη διευρυμένη ΕΕ στο μέλλον, 
και υπενθυμίζει ότι η μελλοντική πολιτική συνοχής πρέπει να καθοδηγείται σε 
ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από τη συνεπή εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

Or. de

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 117
Παράγραφος 18 (νέα)

18. υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη ισχύος των μεταρρυθμιστικών συνθηκών της 
Λισαβόνας, η πολιτική συνοχής συνίσταται από τους τρεις στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, οι οποίοι υπερβαίνουν τη 
στρατηγική της Λισαβόνας και θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο ώστε να ξεπεραστεί η υστέρηση που καταγράφεται στην ανάπτυξη και να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση στη διευρυμένη ΕΕ στο μέλλον. 
Η μελλοντική πολιτική συνοχής πρέπει να καθοδηγείται σε ακόμη μεγαλύτερο 
βαθμό από τη συνεπή εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας,

Or. de
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Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 118
Παράγραφος 18

18. υπενθυμίζει ότι, μολονότι η πολιτική συνοχής είναι αναπόσπαστο μέρος της 
πολιτικής για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη, έχει έναν δικό της 
στόχο (διαγραφή), ο οποίος υπερβαίνει τη στρατηγική της Λισαβόνας και (διαγραφή) 
τον προσανατολισμό των κονδυλίων,

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 119
Παράγραφος 18

18. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει έναν δικό της στόχο, την εδαφική συνοχή, ο 
οποίος υπερβαίνει τη στρατηγική της Λισαβόνας και δεν μπορεί να ευνοεί τις ήδη 
δυναμικές περιφέρειες, κάτι που θα συνέβαινε με έναν αυστηρό προσανατολισμό των 
κονδυλίων,

Or. es

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 120
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι η πολιτική συνοχής (διαγραφή) δεν μπορεί να ευνοεί τις 
ήδη δυναμικές περιφέρειες, όπως θα συνέβαινε με έναν αυστηρό προσανατολισμό των 
κονδυλίων,

Or. pl

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 121
Παράγραφος 18

18. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει έναν δικό της στόχο, την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, ο οποίος υπερβαίνει τη στρατηγική της Λισαβόνας 
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και δεν μπορεί να ευνοεί τις ήδη δυναμικές περιφέρειες, όπως θα συνέβαινε με έναν 
αυστηρό προσανατολισμό των κονδυλίων,

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 122
Παράγραφος 19

19 υπογραμμίζει, στο πνεύμα αυτό, τη σημασία της εταιρικής σχέσης και της εφαρμογής 
μια πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή 
κάθε τοπικής, περιφερειακής, εθνικής ή κοινοτικής βαθμίδας στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των στόχων περιφερειακής ανάπτυξης αποφεύγοντας τη μείωση του 
πεδίου εφαρμογής των προτεραιοτήτων δράσης που ορίζονται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο κατά την εφαρμογή τους σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
(«bottom up approach»)· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να παράσχει στους ενδιαφερόμενους πρακτικούς πόρους –και ιδιαίτερα όσον αφορά 
τη μεθοδολογία– προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού συνεκτικές δράσεις,

Or. fr

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 123
Παράγραφος 19

19. υπογραμμίζει, στο πνεύμα αυτό, τη σημασία της εταιρικής σχέσης και της εφαρμογής 
μια πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή 
κάθε τοπικής, εθνικής ή κοινοτικής βαθμίδας στον καθορισμό και την εφαρμογή των 
στόχων περιφερειακής ανάπτυξης («bottom up approach») και θεωρεί ότι για μία 
γνήσια και ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των περιφερειών, η 
εφαρμογή της πολιτικής συνοχής πρέπει μελλοντικά να χαρακτηρίζεται από 
μεγαλύτερη περιφερειακή ευθύνη και διευρυμένα περιθώρια ελιγμών για τις 
περιφέρειες,

Or. de

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 124
Παράγραφος 19

19. υπογραμμίζει, στο πνεύμα αυτό, τη σημασία της εταιρικής σχέσης και της εφαρμογής 
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μια πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή 
κάθε τοπικής, εθνικής ή κοινοτικής βαθμίδας στον καθορισμό και την εφαρμογή των 
στόχων περιφερειακής ανάπτυξης («bottom up approach»)· για μία γνήσια και 
ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ της Επιτροπής και των περιφερειών, η εφαρμογή 
της πολιτικής συνοχής πρέπει μελλοντικά να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 
περιφερειακή ευθύνη και διευρυμένα περιθώρια ελιγμών για τις περιφέρειες,

Or. de

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 125
Παράγραφος 19

19. υπογραμμίζει, στο πνεύμα αυτό, τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών, της δημιουργίας διοικητικών ικανοτήτων, της ανάπτυξης 
μιας πραγματικής εταιρικής σχέσης μεταξύ όλων των επιπέδων και της εφαρμογής 
μια πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή 
κάθε τοπικής, εθνικής ή κοινοτικής βαθμίδας στον καθορισμό και την εφαρμογή των 
στόχων περιφερειακής ανάπτυξης («bottom up approach»),

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 126
Παράγραφος 19

19. υπογραμμίζει, στο πνεύμα αυτό, τη σημασία της εταιρικής σχέσης και της εφαρμογής 
μια πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή 
κάθε τοπικής, εθνικής ή κοινοτικής βαθμίδας στον καθορισμό και την εφαρμογή των 
στόχων περιφερειακής ανάπτυξης («bottom up approach») και σε διαβουλεύσεις με 
τους κοινωνικούς εταίρους,

Or. pl

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 127
Παράγραφος 19

19. υπογραμμίζει, στο πνεύμα αυτό, τη σημασία της εταιρικής σχέσης και της εφαρμογής 
μια πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή 
κάθε τοπικής, περιφερειακής, εθνικής ή κοινοτικής βαθμίδας στον καθορισμό και την 
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εφαρμογή των στόχων περιφερειακής ανάπτυξης («bottom up approach»),

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 128
Παράγραφος 19

19. υπογραμμίζει, στο πνεύμα αυτό, τη σημασία της εταιρικής σχέσης και της εφαρμογής 
μια πραγματικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή 
κάθε τοπικής, περιφερειακής, εθνικής ή κοινοτικής βαθμίδας στον καθορισμό και την 
εφαρμογή των στόχων περιφερειακής ανάπτυξης («bottom up approach»),

Or. pl

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 129
Παράγραφος 19 α (νέα)

19α. υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη δημιουργίας, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό
επίπεδο, αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων με το σύνολο των οικονομικών και 
κοινωνικών εταίρων με σκοπό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής 
συνοχής, ώστε να προσδιορίζονται οι πραγματικές ανάγκες τους, να καθορίζονται 
οι κατάλληλοι εδαφικοί στόχοι και να αναπτύσσονται συνέργειες μεταξύ όλων των 
δημόσιων πολιτικών που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη· ζητεί την 
προσαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα 
των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά 
στον ρόλο τους,

Or. fr

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 130
Παράγραφος 20

20. προτείνει να δοθεί προτεραιότητα στις πολιτικές που εξυπηρετούν μια πραγματική 
πολυκεντρική ανάπτυξη των εδαφών, ώστε να μετριαστούν οι πιέσεις που ασκούνται 
στις πρωτεύουσες και να προαχθεί η ανάδυση δευτερευόντων πόλων· σε αυτό το 
πλαίσιο, δεν πρέπει να παραμεληθεί η ενίσχυση της υπαίθρου και ο σημαντικός 
ρόλος των μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεων που βρίσκονται στην ύπαιθρο,
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Or. de

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 131
Παράγραφος 20

20. προτείνει να δημιουργηθούν αποτελεσματικά μέσα για την ισότιμη κατανομή των 
επενδύσεων και να δοθεί προτεραιότητα στις πολιτικές που εξυπηρετούν μια 
πραγματική πολυκεντρική ανάπτυξη των εδαφών, ώστε να μετριαστούν οι πιέσεις που 
ασκούνται στις εθνικές και περιφερειακές πρωτεύουσες και να προαχθεί η ανάδυση 
δευτερευόντων πόλων,

Or. pl

Τροπολογία: Νικόλαος Βακάλης, Εμμανουήλ Αγγελάκας

Τροπολογία 132
Παράγραφος 20 α (νέα)

20α. ζητά, παράλληλα, να γίνουν συγκεκριμένα βήματα άμβλυνσης των διαφορών 
μεταξύ των εδαφικά προσπελάσιμων περιφερειών και εκείνων με εδαφικά 
μειονεκτήματα, ήτοι των ορεινών περιοχών, των νησιών και της παραμεθορίου, 
αναγνωρίζοντας τη μειονεκτική θέση των τελευταίων και λαμβάνοντας ειδικά 
μέτρα ενίσχυσής τους, όπως έχει γίνει στην περίπτωση των εξόχως 
απομακρυσμένων περιφερειών της ΕΕ,

Or. el

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 133
Παράγραφος 20 α (νέα)

20α. προτείνει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η σημασία της αγροτικής
δραστηριότητας στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

Or. fr
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Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 134
Παράγραφος 21

21. τάσσεται υπέρ της καλύτερης διασύνδεσης των αστικών και των αγροτικών 
ζητημάτων, αλλά πιστεύει ότι πρέπει ακόμη να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των διαφόρων περιοχών· θεωρεί, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η αύξηση 
της υποχρεωτικής διαφοροποίησης θα βελτιώσει το επίπεδο χρηματοδότησης για 
την αγροτική ανάπτυξη, αλλά ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ιστορικές 
ανισορροπίες από αυτήν την άποψη,

Or. en

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 135
Παράγραφος 21

21. τάσσεται υπέρ της καλύτερης διασύνδεσης των αστικών και των αγροτικών 
ζητημάτων· για τον λόγο αυτόν, διερωτάται κατά πόσον είναι πρόσφορη μια χωριστή 
προσέγγιση για τη συνοχή και για την αγροτική ανάπτυξη μέσω του ΕΓΤΑΑ· 
εκφράζει την ανησυχία του για τη χρήση της υποχρεωτικής διαφοροποίησης, καθώς 
δεν επαρκεί για την επίλυση όλων των προβλημάτων αγροτικής ανάπτυξης και 
ενδέχεται να αποβεί εις βάρος των φτωχότερων χωρών,

Or. en

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 136
Παράγραφος 21

21. τάσσεται υπέρ της καλύτερης διασύνδεσης των αστικών και των αγροτικών 
ζητημάτων· για τον λόγο αυτόν, διερωτάται κατά πόσον είναι πρόσφορη μια χωριστή 
προσέγγιση για τη συνοχή και για την αγροτική ανάπτυξη μέσω του ΕΓΤΑΑ· ζητεί 
την εκπόνηση εμπεριστατωμένης μελέτης σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της αύξησης της χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη μέσω 
της προαιρετικής διαφοροποίησης,

Or. es
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Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 137
Παράγραφος 21

21. τάσσεται υπέρ της καλύτερης διασύνδεσης των αστικών και των αγροτικών 
ζητημάτων· τονίζει ότι η ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών θα πρέπει να 
συντονίζεται με τις δραστηριότητες περιφερειακής πολιτικής· για τον λόγο αυτόν, 
διερωτάται κατά πόσον είναι πρόσφορη μια χωριστή προσέγγιση για τη συνοχή και 
για την αγροτική ανάπτυξη μέσω του ΕΓΤΑΑ· εκφράζει, εξάλλου, την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι οι πόροι που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη θα 
μπορούν να αυξηθούν μέσω της προαιρετικής διαφοροποίησης·

Or. pl

Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 138
Παράγραφος 21

21. τάσσεται υπέρ της καλύτερης διασύνδεσης των αστικών και των αγροτικών 
ζητημάτων και υπέρ της συνεπούς ορθής διασύνδεσης της αστικής πολιτικής με τα 
χαρακτηριστικά των γύρω αγροτικών περιοχών (αγροτοαστικών, περιαστικών και 
απομονωμένων αγροτικών)· για τον λόγο αυτόν, διερωτάται κατά πόσον είναι 
πρόσφορη μια χωριστή προσέγγιση για τη συνοχή και για την αγροτική ανάπτυξη 
μέσω του ΕΓΤΑΑ· εκφράζει, εξάλλου, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι 
πόροι που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη θα μπορούν να αυξηθούν μέσω 
της υποχρεωτικής διαφοροποίησης,

Or. fr

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 139
Παράγραφος 21

21. τάσσεται υπέρ της καλύτερης διασύνδεσης των αστικών και των αγροτικών 
ζητημάτων· για τον λόγο αυτόν, διερωτάται κατά πόσον είναι πρόσφορη μια χωριστή 
προσέγγιση για τη συνοχή και για την αγροτική ανάπτυξη μέσω του ΕΓΤΑΑ· 
εκφράζει, εξάλλου, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι πόροι που προορίζονται 
για την αγροτική ανάπτυξη θα μπορούν να αυξηθούν μέσω της προαιρετικής 
διαφοροποίησης· εκφράζει τη βαθύτατη απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός του ΕΓΤΑΑ είναι κατά 20 δισ. ευρώ χαμηλότερος από αυτόν που 
πρότεινε η Επιτροπή,

Or. en
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 140
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. χαιρετίζει τη νέα σημασία που δίδεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας στις 
αγροτικές περιοχές και στις μειονεκτούσες περιφέρειες· δηλώνει, ωστόσο, ότι το 
ΕΓΤΑΑ δεν είναι πάντα προσβάσιμο στο σύνολο των φορέων που συμμετέχουν 
στην αγροτική ανάπτυξη· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπισθεί ανεξάρτητη ειδική
πολιτική για τις αγροτικές περιοχές προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων 
κοινωνικών και οικονομικών φορέων, προκειμένου να ευνοηθεί η διατήρηση και η
ανάπτυξή τους, καθώς και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας,

Or. fr

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 141
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. τονίζει ότι, όσον αφορά την εδαφική συνοχή και τις σχέσεις μεταξύ αστικών και 
αγροτικών περιοχών, η περιφερειακή πολιτική θα μπορούσε να παράσχει 
περισσότερο στοχοθετημένες πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχύσει διαφορετικά 
μοντέλα διαρκών εταιρικών σχέσεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, κυρίως στη 
διεπαφή μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών· δεδομένου ότι υπάρχει η ανάγκη 
για μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων διαρθρωτικών 
ταμείων και των μέσων αγροτικής ανάπτυξης, αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνεπούς πολιτικής συνοχής, η οποία θα θέτει 
στο επίκεντρό της την οικονομική διαφοροποίηση και την ποιότητα ζωής,

Or. en

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 142
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. προτείνει την αυξημένη επαγρύπνηση της Επιτροπής όσον αφορά τον τρόπο 
εφαρμογής των κοινοτικών μέσων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
αποκλεισμού των φορέων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και συνοχή, στο 
πλαίσιο των υφιστάμενων πολιτικών ή των πολιτικών που αναπτύσσονται επί του 
παρόντος, όπως η πολιτική για τις αστικές περιοχές,

Or. fr
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Τροπολογία: Margie Sudre

Τροπολογία 143
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα μειονεκτήματα των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών· σημειώνει με ενδιαφέρον ότι η Επιτροπή 
ξεκίνησε μια ευρεία διεταιρική συζήτηση σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής 
της Ένωσης όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, και ότι θα συμβάλει 
σε αυτήν τη διαδικασία,

Or. fr

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska

Τροπολογία 144
Παράγραφος 21 α (νέα)

21α. ζητεί να αυξηθεί η συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των περιφερειών, για 
παράδειγμα μέσω μιας ειδικής διαδικτυακής πύλης σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ,

Or. pl

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 145
Παράγραφος 22 (νέα)

22. θεωρεί ότι η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής εκφράζεται με 
την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε περιφέρειες που 
παρουσιάζουν υστέρηση, την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης και την εδαφική συνεργασία, αλλά και με πολλές άλλες πτυχές που 
σχετίζονται με τη συμμετοχή περιφερειακών παραγόντων σε τοπικό επίπεδο και 
την συνεργασία τους σε ολόκληρη την Ευρώπη,

Or. de
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Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 146
Παράγραφος 22

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 147
Παράγραφος 22

22. προειδοποιεί για τον κίνδυνο κατακερματισμού των πολιτικών ανά τομέα και 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα προσδιορίζει τις 
συνέργειες που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μεταξύ των τομεακών πολιτικών όπως 
οι μεταφορές, η γεωργία, το περιβάλλον, η ενέργεια, αφενός, και μεταξύ αυτών των 
πολιτικών και της πολιτικής συνοχής, αφετέρου,

Or. fr

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 148
Παράγραφος 22

22. προειδοποιεί για τον κίνδυνο κατακερματισμού των πολιτικών ανά τομέα και 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα προσδιορίζει τις 
συνέργειες που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μεταξύ των βασικών τομέων όπως οι 
μεταφορές, η γεωργία, το περιβάλλον, η ενέργεια, η έρευνα και η τεχνολογία κ.ά.,

Or. el

Τροπολογία: Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Τροπολογία 149
Παράγραφος 22

22. προειδοποιεί για τον κίνδυνο κατακερματισμού των πολιτικών ανά τομέα και 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα προσδιορίζει τις 
συνέργειες που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μεταξύ των βασικών τομέων όπως οι 
μεταφορές, η γεωργία, το περιβάλλον, η ενέργεια και οι πόροι σε πόσιμο νερό,
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Or. pl

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 150
Παράγραφος 22

22. προειδοποιεί για τον κίνδυνο κατακερματισμού των πολιτικών ανά τομέα και 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που θα προσδιορίζει τις 
συνέργειες που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν μεταξύ των βασικών τομέων όπως οι 
μεταφορές, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και η ενέργεια,

Or. en

Τροπολογία: Grażyna Staniszewska, Samuli Pohjamo

Τροπολογία 151
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a. αναμένει ότι οι συζητήσεις σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2013 θα έχουν 
ως αποτέλεσμα να δοθεί ειδικό καθεστώς στις περιφέρειες που βρίσκονται στα 
εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, όπως ήδη συμβαίνει με τις απομακρυσμένες 
περιφέρειες· θεωρεί ότι αυτό το ειδικό καθεστώς θα επιφέρει σταθερότητα και 
ευημερία στα σύνορα και θα έχει εν τέλει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την ανάπτυξη 
των συνοριακών περιφερειών της ΕΕ αλλά και μεγαλύτερη συνοχή και 
ανταγωνιστικότητα για την Κοινότητα ως σύνολο,

Or. pl

Τροπολογία: Alfonso Andria

Τροπολογία 152
Παράγραφος 22 α (νέα)

22α. υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση του «χωρικού διαχωρισμού» και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, με στόχο την επίτευξη αειφόρου και ισορροπημένης ανάπτυξης, 
απαιτεί τη στήριξη μιας προσεκτικής οικιστικής πολιτικής, στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη, τον αστικό σχεδιασμό και τη 
διαχείριση των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών,

Or. it
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Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 153
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a τονίζει πόσο σημαντικό είναι η κοινωνική συνοχή και η εκπαίδευση να βασίζονται 
στον σεβασμό των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών σε κάθε στάδιο εφαρμογής 
των σχεδίων της πολιτικής συνοχής,

Or. pl

Τροπολογία: Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Τροπολογία 154
Παράγραφος 22 α (νέα)

22a. υπενθυμίζει ότι οι περιοχές που αντιμετωπίζουν γεωγραφικές προκλήσεις, όπως τα 
νησιά, οι ορεινές περιοχές και οι αραιοκατοικημένες περιοχές του Βορρά, 
χρειάζονται μόνιμα μέτρα ειδικής υποστήριξης,

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 155
Παράγραφος 23

23. ζητεί οι στόχοι της Εδαφικής Ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας να μεταφραστούν 
στην έγκριση ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσης και εφαρμογής με σκοπό 
την καλύτερη ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης σε όλες τις δημόσιες, κοινοτικές 
και εθνικές πολιτικές. Ενόψει της συμπερίληψης μίας εδαφικής συνιστώσας στην 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, που επιδιώκεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
της συνθήκης της ΕΕ, απαιτείται η ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών για τη 
διαμόρφωση του περιεχομένου της εδαφικής συνοχής. Για τον σκοπό αυτό, δεν 
φαίνεται ότι επαρκούν καθαρά γεωγραφικοί παράγοντες χωρίς 
κοινωνικοοικονομικές αναφορές,

Or. de
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Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 156
Παράγραφος 23

23. ζητεί οι στόχοι της Εδαφικής Ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας να μεταφραστούν 
στην έγκριση ενός συγκεκριμένου προγράμματος δράσης και εφαρμογής με σκοπό 
την καλύτερη ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης σε όλες τις δημόσιες, κοινοτικές 
και εθνικές πολιτικές. Ενόψει της συμπερίληψης μίας εδαφικής συνιστώσας στην 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, που επιδιώκεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης 
της συνθήκης της ΕΕ, απαιτείται η ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών για τη 
διαμόρφωση του περιεχομένου της εδαφικής συνοχής,

Or. de

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 157
Παράγραφος 23

23. χαιρετίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την έγκριση ενός προγράμματος δράσης για την 
εφαρμογή των στόχων της Εδαφικής Ατζέντας και του Χάρτη της Λειψίας 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης σε 
όλες τις δημόσιες, κοινοτικές, εθνικές και τοπικές πολιτικές, και αναμένει την 
πρακτική υλοποίηση τους,

Or. fr

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 158
Παράγραφος 23 α (νέα)

23a πιστεύει ότι τέτοιου είδους μέτρα πρέπει να αποκαταστήσουν τις 
ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές ανισότητες,

Or. en

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 159
Παράγραφος 25

25. έχει επίγνωση της σημασίας που θα είχε η διαρκής συνεργασία μεταξύ του 
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Κοινοβουλίου (μέσω της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης) και της Επιτροπής 
των Περιφερειών όσον αφορά το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής,

Or. cs

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 160
Τίτλος μεταξύ της παραγράφου 25 και της παραγράφου 26

Οι νέες (διαγραφή) προκλήσεις της πολιτικής συνοχής και ο προϋπολογισμός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 161
Τίτλος μεταξύ των παραγράφων 25 και 26

Οι νέες (διαγραφή) προκλήσεις και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Or. de

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 162
Παράγραφος 26

26. εκτιμά ότι στο μέλλον η Ένωση θα έρχεται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπη με 
νέες προκλήσεις που θα έχουν ισχυρό εδαφικό αντίκτυπο, όπως η πολιτική για τη
διεύρυνση και τη γειτονία, η γήρανση του πληθυσμού, η συγκέντρωση στα αστικά 
κέντρα, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις που είναι προβληματικές ιδίως για τις 
αγροτικές και τις απόκεντρες περιοχές, τα ενεργειακά και κλιματικά ζητήματα, η 
προσαρμογή στις αλλαγές που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση κ.ά.,

Or. de
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 163
Παράγραφος 26

26. τονίζει τη σημασία των πιλοτικών σχεδίων για την προσαρμογή των περιφερειών 
στις νέες προκλήσεις που θα έχουν ισχυρό εδαφικό αντίκτυπο, όπως η γήρανση του 
πληθυσμού, η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις, τα 
ενεργειακά και κλιματικά ζητήματα, η προσαρμογή στις αλλαγές που σχετίζονται με 
την παγκοσμιοποίηση κ.ά.,

Or. en

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 164
Παράγραφος 26

26. εκτιμά ότι στο μέλλον η Ένωση θα έρχεται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπη με 
νέες προκλήσεις που θα έχουν ισχυρό εδαφικό αντίκτυπο, όπως η γήρανση του 
πληθυσμού, η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, οι μεταναστευτικές μετακινήσεις, τα 
ενεργειακά και κλιματικά ζητήματα, η προσαρμογή στις αλλαγές που σχετίζονται με 
την παγκοσμιοποίηση. Αυτές οι νέες προκλήσεις επιτείνουν άλλα εμπόδια στην 
ανάπτυξη των περιφερειών,

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 165
Παράγραφος 26

26. εκτιμά ότι στο μέλλον η Ένωση θα έρχεται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπη με 
νέες προκλήσεις που θα έχουν ισχυρό κοινωνικό, οικονομικό και εδαφικό αντίκτυπο, 
όπως η γήρανση του πληθυσμού, η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, οι 
μεταναστευτικές μετακινήσεις, τα ενεργειακά και κλιματικά ζητήματα, η προσαρμογή 
στις αλλαγές που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση κ.ά.,

Or. de
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Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 166
Παράγραφος 26

26. εκτιμά ότι στο μέλλον η Ένωση θα έρχεται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπη με 
νέες προκλήσεις που θα έχουν ισχυρό κοινωνικό, οικονομικό και εδαφικό αντίκτυπο, 
όπως η γήρανση του πληθυσμού, η συγκέντρωση στα αστικά κέντρα, οι 
μεταναστευτικές μετακινήσεις, τα ενεργειακά και κλιματικά ζητήματα, η προσαρμογή 
στις αλλαγές που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση κ.ά.,

Or. de

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 167
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. ζητεί, πριν από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, να διεξάγονται 
τακτικά αναλύσεις του κόστους των επικειμένων διευρύνσεων και των επιπτώσεών 
τους στη διαρθρωτική πολιτική και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στην πολιτική για τη διεύρυνση και τη γειτονία, 
με τη συμμετοχή του στη διαμόρφωση των δεσμευτικών προενταξιακών μέσων,

Or. de

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 168
Παράγραφος 26 α (νέα)

26α. υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του προβλήματος της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε 
πολλά μέρη της ΕΕ, δεδομένου ότι συνεπάγεται γήρανση του πληθυσμού, απώλεια 
ανθρώπινου κεφαλαίου, διαρροή κεφαλαίου, ακριβότερες υπηρεσίες, κλπ.,

Or. es

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 169
Παράγραφος 27

27. φρονεί ότι οι δημογραφικές εξελίξεις μπορούν έχουν σοβαρό εδαφικό αντίκτυπο, 
όπως, επί παραδείγματι, μείωση του πληθυσμού ορισμένων περιοχών σε συνδυασμό 
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με συγκέντρωσή του στα αστικά κέντρα, ή επίσης ανάπτυξη αυταρκών τοπικών 
οικονομιών σε κάποιες άλλες περιοχές, που απαιτεί την ανάληψη εκ μέρους του 
κράτους συγκεκριμένης ευθύνης ότι δεν θα εγκαταλείψει αυτές τις περιφέρειες, 
αλλά αντίθετα θα αναπτύξει συγκεκριμένες καινοτόμες στρατηγικές λύσεις για την 
επίλυση των προβλημάτων τους, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για τη διατήρηση των υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος,

Or. de

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 170
Παράγραφος 27

27. φρονεί ότι οι δημογραφικές εξελίξεις μπορούν έχουν σοβαρό εδαφικό αντίκτυπο, 
όπως, επί παραδείγματι, μείωση του πληθυσμού ορισμένων περιοχών σε συνδυασμό 
με συγκέντρωσή του στα αστικά κέντρα, καθώς και γήρανση της κοινωνίας στην 
οποία, λόγω του μεγαλύτερου προσδόκιμου ζωή τους, οι γυναίκες αποτελούν την 
πλειονότητα, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη 
διατήρηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος,

Or. pl

Τροπολογία: Brigitte Douay

Τροπολογία 171
Παράγραφος 27

27. φρονεί ότι οι δημογραφικές εξελίξεις μπορούν έχουν σοβαρό εδαφικό αντίκτυπο, 
όπως, επί παραδείγματι, μείωση του πληθυσμού ορισμένων περιοχών σε συνδυασμό 
με συγκέντρωσή του στα αστικά κέντρα, ή επίσης ανάπτυξη αυταρκών τοπικών 
οικονομιών σε κάποιες άλλες περιοχές, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη διατήρηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος και τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου καθολικών υπηρεσιών,

Or. fr

Τροπολογία: Gábor Harangozó

Τροπολογία 172
Παράγραφος 27

27. φρονεί ότι οι δημογραφικές εξελίξεις μπορούν έχουν σοβαρό εδαφικό αντίκτυπο, 
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όπως, επί παραδείγματι, μείωση του πληθυσμού ορισμένων περιοχών κυρίως στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες αγροτικές περιοχές, σε συνδυασμό με συγκέντρωσή του στα 
αστικά κέντρα, ή επίσης ανάπτυξη αυταρκών τοπικών οικονομιών σε κάποιες άλλες 
περιοχές, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη 
διατήρηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος,

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 173
Παράγραφος 27

27. Δεν αφορά την αγγλική έκδοση.

Or. pl

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 174
Παράγραφος 27

27. φρονεί ότι οι δημογραφικές εξελίξεις μπορούν έχουν σοβαρό (διαγραφή) αντίκτυπο, 
όπως, επί παραδείγματι, μείωση του πληθυσμού ορισμένων περιοχών σε συνδυασμό 
με συγκέντρωσή του στα αστικά κέντρα, ή επίσης ανάπτυξη αυταρκών τοπικών 
οικονομιών σε κάποιες άλλες περιοχές, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη διατήρηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος,

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 175
Παράγραφος 27

27. φρονεί ότι οι δημογραφικές εξελίξεις μπορούν έχουν σοβαρό (διαγραφή) αντίκτυπο, 
όπως, επί παραδείγματι, μείωση του πληθυσμού ορισμένων περιοχών σε συνδυασμό 
με συγκέντρωσή του στα αστικά κέντρα, ή επίσης ανάπτυξη αυταρκών τοπικών 
οικονομιών σε κάποιες άλλες περιοχές, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να 
καταβληθούν προσπάθειες για τη διατήρηση των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
συμφέροντος,

Or. de
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 176
Παράγραφος 27 α (νέα)

27α. τονίζει τη σημασία των δημόσιων υπηρεσιών για την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή, και επιβεβαιώνει ότι ο παράγοντας της γειτονίας είναι σημαντικός 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι προσβάσιμες και 
διαθέσιμες σε όλους, και δη στις μειονεκτούσες, απόκεντρες και εξόχως 
απομακρυσμένες περιφέρειες,

Or. pt

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 177
Παράγραφος 28

28. σημειώνει, παραπέμποντας στην έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τις 
Κλιματικές Αλλαγές (ΔΕΚΑ), ότι η αλλαγή του κλίματος θα έχει ποικίλες επιπτώσεις 
στις διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι εκτιμήσεις θα 
πρέπει να εκπονούνται σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να καθορίζεται πώς 
θα πρέπει να προσαρμοστεί η κάθε περιφέρεια· επισημαίνει ότι οι περιφερειακοί και 
τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της αλλαγής 
του κλίματος και στην ενθάρρυνση των απαραίτητων ρυθμίσεων,

Or. fi

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 178
Παράγραφος 28

28. σημειώνει ότι η αλλαγή του κλίματος θα έχει ποικίλες επιπτώσεις που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν από τις περιφέρειες και που θα απαιτήσουν διαφορετικές δράσεις 
στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης· διαπιστώνει ότι πρέπει και οι περιφέρειες 
να συνεισφέρουν στον γενικό ευρωπαϊκό στόχο της μείωσης του CO2 και να 
επανεξετάσουν προς τον σκοπό αυτό τη βιωσιμότητα των αναπτυξιακών τους 
στρατηγικών και τις επιζήμιες επιπτώσεις για το κλίμα των περιφερειακών 
πολιτικών τους για τις μεταφορές,

Or. de
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Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 179
Παράγραφος 28

28. σημειώνει ότι η αλλαγή του κλίματος θα έχει ποικίλες επιπτώσεις που θα απαιτήσουν 
διαφορετικές δράσεις στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης· οι δυνατότητες της 
πολιτικής συνοχής στον τομέα αυτόν είναι περιορισμένες και θα μπορούσαν να 
συνίστανται κυρίως στην προώθηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
μέσω της υποστήριξης ευέλικτων βιώσιμων λύσεων στις χώρες και τις περιφέρειες,

Or. de

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 180
Παράγραφος 28

28. σημειώνει ότι η αλλαγή του κλίματος θα έχει ποικίλες επιπτώσεις που θα απαιτήσουν 
διαφορετικές δράσεις στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης· οι δυνατότητες της 
πολιτικής συνοχής στον τομέα αυτόν είναι περιορισμένες και θα μπορούσαν να 
συνίστανται κυρίως στην προώθηση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 
μέσω της υποστήριξης ευέλικτων βιώσιμων λύσεων στις χώρες και τις περιφέρειες,

Or. de

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 181
Παράγραφος 28

28. σημειώνει ότι η αλλαγή του κλίματος θα έχει ποικίλες επιπτώσεις που θα απαιτήσουν 
διαφορετικές δράσεις στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης· τονίζει, σε αυτό το 
πλαίσιο, το φαινόμενο της οξείας ξηρασίας σε πολλές περιφέρειες της Νότιας 
Ευρώπης που ήδη πλήττονται από μια μεγάλης κλίμακας διαδικασία απερήμωσης, 
καθώς και το πρόβλημα των ολοένα και συχνότερων πλημμυρών σε άλλες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες,

Or. es
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 182
Παράγραφος 28 α (νέα)

28α. προτείνει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ θα πρέπει να προσαρμοστεί στις πιο 
απομακρυσμένες περιφέρειες, σύμφωνα με το άρθρο 299 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης, βάσει συγκεκριμένων μέτρων· στηρίζει τη στρατηγική της ΕΕ για τις 
απόκεντρες περιφέρειες και καλεί την Επιτροπή να προτείνει πολιτικές και μέτρα, 
με μόνιμο και ευέλικτο χαρακτήρα και με τη στήριξη της κατάλληλης 
χρηματοδότησης, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε εξόχως 
απομακρυσμένης περιφέρειας και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των μόνιμων 
περιορισμών που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες ως προς την ανάπτυξη, 

Or. pt

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 183
Παράγραφος 28 α (νέα)

28α. τονίζει, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να αποτελεί πανάκεια για όλα 
τα προβλήματα και ότι πρέπει να εκχωρηθούν ειδικοί πόροι, εκτός των 
διαρθρωτικών ταμείων, για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, 
δεδομένου ότι αυτή η μάχη πρέπει να γίνει από μια ευρύτερη οπτική γωνία που θα 
ενσωματώνει άλλες κοινοτικές πολιτικές, όπως το περιβάλλον, τη γεωργία, τις 
μεταφορές, την ενέργεια, την έρευνα, κλπ.,

Or. es

Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 184
Παράγραφος 28 α (νέα)

28a. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ θα πρέπει να είναι φιλική προς το κλίμα· 
πιστεύει ότι τα σχέδια που στηρίζονται μέσω της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να 
αξιολογούνται όσον αφορά τις κλιματικές τους επιπτώσεις και ότι θα πρέπει να 
προωθούν λύσεις που βοηθούν στον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος και στην 
ενθάρρυνση των απαραίτητων ρυθμίσεων,

Or. fi
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 185
Παράγραφος 29

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 186
Παράγραφος 29

29. υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της έγκρισης της πρότασης κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108), (διαγραφή) στο πλαίσιο 
της διαμόρφωσης μιας αποτελεσματικής συνολικής πολιτικής προστασίας από 
φυσικές καταστροφές και έκτακτες καταστάσεις που έχουν συχνά ολέθριες 
επιπτώσεις σε ορισμένες περιφέρειες λόγω της γεωγραφικής τους θέσης,

Or. el

Τροπολογία: Filiz Hakaeva Hyusmenova

Τροπολογία 187
Παράγραφος 29

29. υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της έγκρισης της πρότασης κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108), η οποία αφορά την 
παροχή έγκαιρης και επαρκούς βοήθειας, η οποία δύναται να αντιμετωπίσει 
καλύτερα τις φυσικές καταστροφές που έχουν συχνά ολέθριες επιπτώσεις σε 
ορισμένες περιφέρειες λόγω της γεωγραφικής τους θέσης,

Or. bg

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 188
Παράγραφος 29

29. υπενθυμίζει επίσης τη σημασία της έγκρισης της πρότασης κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Ταμείου 
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Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108), η οποία δύναται να 
αντιμετωπίσει καλύτερα τις φυσικές καταστροφές που έχουν συχνά ολέθριες 
επιπτώσεις σε ορισμένες περιφέρειες λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, 
εξασφαλίζοντας επίσης τη συνέχιση της στήριξης που αφορά καταστροφές 
περιφερειακής κλίμακας,

Or. pt

Τροπολογία: Samuli Pohjamo

Τροπολογία 189
Παράγραφος 29 α (νέα)

29a. συνιστά, με στόχο τη μέτρηση του ρυθμού συνοχής, τη χρήση και άλλων δεικτών 
πέραν του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, για παράδειγμα της μετανάστευσης, των αλλαγών 
στη διάρθρωση του πληθυσμού, της πυκνότητας του πληθυσμού, της 
προσβασιμότητας και των αλλαγών του κλίματος, προκειμένου να μπορέσουν τα 
περιφερειακά μέτρα να είναι στοχοθετημένα κατά τρόπο αποτελεσματικό,

Or. fi

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 190
Παράγραφος 30

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 191
Παράγραφος 30

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Riitta Myller

Τροπολογία 192
Παράγραφος 30

30. εκτιμά ότι τα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού και η αύξηση της τιμής της 
ενέργειας μπορούν να έχουν σοβαρές χωρικές επιπτώσεις στις διάφορες περιοχές, 
κυρίως στις περιφέρειες των ανατολικών χωρών λόγω της ισχυρής ενεργειακής 
εξάρτησής τους, ή ακόμη και στις γεωργικές και πιο απόμακρες περιφέρειες, λόγω της 
εξάρτησής τους από τις μεταφορές, οι οποίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την 
τιμή των ενεργειακών πόρων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εκμετάλλευση και η 
ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η βιοενέργεια, και οι επενδύσεις σε 
ενεργειακή απόδοση θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλές ευκαιρίες περιφερειακής 
και τοπικής ανάπτυξης για το μέλλον,

Or. fi

Τροπολογία: Iratxe García Pérez

Τροπολογία 193
Παράγραφος 30

30. εκτιμά ότι τα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού και η αύξηση της τιμής της 
ενέργειας μπορούν να έχουν σοβαρές χωρικές επιπτώσεις στις διάφορες περιοχές 
λόγω της ισχυρής ενεργειακής εξάρτησης των περισσότερων κρατών μελών της 
ΕΕ, ή ακόμη και στις γεωργικές και πιο απόμακρες περιφέρειες, λόγω της εξάρτησής 
τους από τις μεταφορές και τη γεωργία, οι οποίες επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από 
την τιμή των ενεργειακών πόρων,

Or. es

Τροπολογία: Εμμανουήλ Αγγελάκας, Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 194
Παράγραφος 30

30. εκτιμά ότι τα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού και η αύξηση της τιμής της 
ενέργειας μπορούν να έχουν σοβαρές χωρικές επιπτώσεις στις διάφορες περιοχές, 
κυρίως στις περιφέρειες των ανατολικών χωρών λόγω της ισχυρής ενεργειακής 
εξάρτησής τους, ή ακόμη και στις γεωργικές, τις δυσπρόσιτες και πιο απόμακρες 
περιφέρειες, λόγω της εξάρτησής τους από τις μεταφορές, οι οποίες επηρεάζονται σε 
μεγάλο βαθμό από την τιμή των ενεργειακών πόρων,

Or. el
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Τροπολογία: Σταύρος Αρναουτάκης

Τροπολογία 195
Παράγραφος 30

30. εκτιμά ότι τα ζητήματα ενεργειακού εφοδιασμού και η αύξηση της τιμής της 
ενέργειας μπορούν να έχουν σοβαρές χωρικές επιπτώσεις στις διάφορες περιοχές, 
κυρίως στις περιφέρειες των ανατολικών χωρών, λόγω της ισχυρής ενεργειακής 
εξάρτησής τους, ή ακόμη και στις γεωργικές, ορεινές, νησιωτικές και πιο απόμακρες 
περιφέρειες, λόγω της εξάρτησής τους από τις μεταφορές, οι οποίες επηρεάζονται σε 
μεγάλο βαθμό από την τιμή των ενεργειακών πόρων,

Or. el

Τροπολογία: Εμμανουήλ Αγγελάκας, Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 196
Παράγραφος 30 α (νέα)

30a. εκτιμά ότι η πολυπλοκότητα των νέων προκλήσεων απαιτεί επιτηδευμένη 
αποτίμηση της κατάστασης των περιφερειών· ζητά, για το λόγο αυτό, από την 
Επιτροπή να προτείνει στο μέλλον συνδυαστικά με το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και 
άλλους δείκτες επιλεξιμότητας χρηματοδότησης των περιφερειών από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία,

Or. el

Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 197
Παράγραφος 30 α (νέα)

30a. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια 
μεταξύ της πολιτικής συνοχής και άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών· αυτό ισχύει ιδίως 
για τον μεγαλύτερο συντονισμό των μέσων στήριξης για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι 
μπορεί να απαιτηθούν διαφοροποιημένες λύσεις, ιδίως ως προς τους τόπους 
εγκατάστασης που βρίσκονται σε διεθνή ανταγωνισμό και τις επενδύσεις σε 
βιομηχανίες του μέλλοντος,

Or. de
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 198
Παράγραφος 30 α (νέα)

30a. θεωρεί ότι απαιτούνται νέες κατευθύνσεις όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό 
και την ενεργειακή εξάρτηση των περιφερειών, δίνοντας προτεραιότητα σε 
αποκεντρωμένες μονάδες εφοδιασμού, σε ανανεώσιμες ενέργειες και στην 
εξοικονόμηση ενέργειας· διαπιστώνει ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε 
ταυτόχρονα να έχει ως αποτέλεσμα τεράστια εξοικονόμηση δαπανών ειδικά για 
περιοχές της υπαίθρου,

Or. de

Τροπολογία: Emanuel Jardim Fernandes

Τροπολογία 199
Παράγραφος 30 α (νέα)

30α. εφιστά την προσοχή στην ιδιαίτερη από διαρθρωτικής άποψης κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση των περιφερειών που αναφέρονται στο άρθρο 299 
παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία προκύπτει από τους μόνιμους περιορισμούς 
που αντιμετωπίζουν –κυρίως, τη μεγάλη απόσταση, το νησιωτικό καθεστώς, το 
μικρό μέγεθος, το ανάγλυφο του εδάφους, το κλίμα και την εξάρτηση από μικρό 
αριθμό προϊόντων– και έχουν αντίκτυπο στην ανάπτυξή τους, και συνηγορεί υπέρ 
της θέσπισης ειδικών μέτρων και την προσαρμογή κοινών πολιτικών, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που ορίζει η Συνθήκη,

Or. pt

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 200
Παράγραφος 30 α (νέα)

30a. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη συνάφεια 
μεταξύ της πολιτικής συνοχής και άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών· αυτό ισχύει ιδίως 
για τον καλύτερο συντονισμό των μέσων στήριξης για την ανάπτυξη της υπαίθρου 
ή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις. Μπορεί να απαιτηθούν 
διαφοροποιημένες λύσεις, ιδίως ως προς τους τόπους εγκατάστασης που 
βρίσκονται σε διεθνή ανταγωνισμό και τις επενδύσεις σε βιομηχανίες του 
μέλλοντος,

Or. de
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 201
Παράγραφος 31

31. εκτιμά ότι η διατήρηση των διαρθρωτικών πολιτικών μετά το 2013 αποτελεί μια 
ουσιαστική απάντηση σε αυτές τις νέες προκλήσεις, ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να 
εφαρμοστούν, κατά τρόπο διαφοροποιημένο, στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης, 
και ότι πρέπει, συνεπώς, να εξεταστούν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή τέτοιων 
πολιτικών στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με τη μελλοντική Πράσινη Βίβλο 
για την εδαφική συνοχή,

Or. fr

Τροπολογία: Εμμανουήλ Αγγελάκας, Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 202
Παράγραφος 31

31. εκτιμά ότι η διατήρηση των διαρθρωτικών πολιτικών μετά το 2013 αποτελεί μια 
κατάλληλη απάντηση σε αυτές τις νέες προκλήσεις και ότι πρέπει να εφαρμοστεί, 
κατά τρόπο διαφοροποιημένο, στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης, απορρίπτοντας 
κάθε προσπάθεια επανεθνικοποίησης της πολιτικής συνοχής,

Or. el

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 203
Παράγραφος 31

31. εκτιμά ότι η διατήρηση των διαρθρωτικών πολιτικών μετά το 2013 και η προσαρμογή 
τους στις νέες προκλήσεις αποτελεί μια κατάλληλη απάντηση σε αυτές τις νέες 
προκλήσεις και ότι πρέπει να εφαρμοστεί, κατά τρόπο διαφοροποιημένο, στο σύνολο 
του εδάφους της Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 204
Παράγραφος 31

31. εκτιμά ότι η διατήρηση των διαρθρωτικών πολιτικών μετά το 2013 αποτελεί μια 
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κατάλληλη απάντηση σε αυτές τις παλαιές και νέες προκλήσεις και ότι πρέπει να 
εφαρμοστεί, κατά τρόπο διαφοροποιημένο, στο σύνολο του εδάφους της Ένωσης,

Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 205
Παράγραφος 31 α (νέα)

31α. πιστεύει ότι οι υφιστάμενοι χρηματοδοτικοί πόροι για την πολιτική συνοχής δεν 
επαρκούν για την εκπλήρωση των αναγκών συνοχής ή την αντιμετώπιση της 
υψηλής ανεργίας, των περιφερειακών ανισοτήτων, των ανισοτήτων εισοδήματος 
και της φτώχειας στη διευρυμένη ΕΕ· θεωρεί, συνεπώς, ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
χρηματοδότηση από την Κοινότητα και ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης 
εφαρμογή της,

Or. pt

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 206
Παράγραφος 31 α (νέα)

31a. ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου ως επιπρόσθετου 
χρηματοδοτικού πόρου για την εφαρμογή των στόχων της πολιτικής συνοχής μέσω 
της εταιρικής σχέσης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν πλήρως τα μέσα Jeremie, Jaspers και Jessica και καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στις μελλοντικές εκθέσεις της αναλύσεις σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα και τη συμβολή αυτών των μέσων,

Or. en

Τροπολογία: Jan Olbrycht

Τροπολογία 207
Παράγραφος 31 α (νέα)

31a. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να παραμείνει κοινοτική πολιτική, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη· συνεπώς, αντιτίθεται σε όλες τις προσπάθειες 
επανεθνικοποίησης της πολιτικής,

Or. pl
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 208
Παράγραφος 32

32. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προστιθέμενη αξία της 
πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι πρέπει να διερευνηθεί κατά 
πόσον το 0,35 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης για τη χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής 
επαρκεί για την επίτευξη βιώσιμης συνοχής,

Or. de

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 209
Παράγραφος 32

32. θεωρεί ότι η εκχώρηση του 0,35 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης για τη χρηματοδότηση 
της πολιτικής αυτής πρέπει να επανεξετασθεί και ζητεί η αναθεώρηση των 
δημοσιονομικών προοπτικών να αποτελέσει μια ευκαιρία για τον προσδιορισμό των 
απαραίτητων δημοσιονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των εδαφικών 
προκλήσεων της Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία: Oldřich Vlasák

Τροπολογία 210
Παράγραφος 32

32. θεωρεί ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον το 0,35 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης 
(διαγραφή) θα επαρκέσει για τη χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής και ζητεί η 
αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών να αποτελέσει μια ευκαιρία για τον 
προσδιορισμό των απαραίτητων δημοσιονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των 
εδαφικών προκλήσεων της Ένωσης,

Or. cs
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Τροπολογία: Bernadette Bourzai

Τροπολογία 211
Παράγραφος 32

32. θεωρεί ότι το 0,35% του ΑΕγχΠ της Ένωσης δεν θα επαρκέσει για τη χρηματοδότηση 
της πολιτικής αυτής και ζητεί η αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών να 
αποτελέσει μια ευκαιρία για τον προσδιορισμό των απαραίτητων δημοσιονομικών 
μέσων για την αντιμετώπιση των εδαφικών προκλήσεων της Ένωσης, δίνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στις μη ευνοημένες και μειονεκτούσες περιφέρειες, ήτοι τα 
νησιά, τις ορεινές περιοχές, τις αγροτικές περιοχές και τις αραιοκατοικημένες 
περιοχές,

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 212
Παράγραφος 32

32. θεωρεί ότι το 0,35% του ΑΕγχΠ της Ένωσης δεν θα επαρκέσει για τη χρηματοδότηση 
της πολιτικής αυτής και ζητεί η αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών από 
το 2009 να αποτελέσει μια ευκαιρία για τον προσδιορισμό των απαραίτητων 
δημοσιονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των εδαφικών προκλήσεων της 
Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία: Constanze Angela Krehl

Τροπολογία 213
Παράγραφος 32

32. θεωρεί ότι το 0,35 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης δεν θα επαρκέσει για τη 
χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής και ζητεί η αναθεώρηση των δημοσιονομικών 
προοπτικών να αποτελέσει μια ευκαιρία για τον προσδιορισμό των απαραίτητων 
δημοσιονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των (διαγραφή) προκλήσεων της 
Ένωσης,

Or. de
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Τροπολογία: Rolf Berend

Τροπολογία 214
Παράγραφος 32

32. θεωρεί ότι το 0,35 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης δεν θα επαρκέσει για τη 
χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής και ζητεί η αναθεώρηση των δημοσιονομικών 
προοπτικών να αποτελέσει μια ευκαιρία για τον προσδιορισμό των απαραίτητων 
δημοσιονομικών μέσων για την αντιμετώπιση των (διαγραφή) προκλήσεων της 
Ένωσης,

Or. de

Τροπολογία: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Τροπολογία 215
Παράγραφος 32

32. θεωρεί ότι το 0,35% του ΑΕγχΠ της Ένωσης δεν θα επαρκέσει για τη χρηματοδότηση 
της πολιτικής αυτής και ζητεί η αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών να 
αποτελέσει μια ευκαιρία για τον προσδιορισμό των απαραίτητων δημοσιονομικών 
μέσων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ένωσης που αφορούν την πολιτική 
συνοχής,

Or. en

Τροπολογία: Εμμανουήλ Αγγελάκας, Νικόλαος Βακάλης

Τροπολογία 216
Παράγραφος 32 α (νέα)

32a. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης των 
δημοσιονομικών προοπτικών, να παρουσιάσει συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με 
την δυνατότητα διατήρησης στον κοινοτικό προϋπολογισμό της συνοχής (Τίτλος 
1β) των κονδυλίων των Διαρθρωτικών Ταμείων που χάνονται από τα Κράτη Μέλη 
βάσει του κανόνα Ν+2 / Ν+3, και της επαναχρησιμοποίησής τους από άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα που παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση,

Or. el
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Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 217
Παράγραφος 32 α (νέα)

32α. τονίζει ότι μπορεί να υπάρξει σοβαρή και αποτελεσματική πολιτική συνοχής μόνον 
εάν οι δαπάνες της Κοινότητας αυξηθούν σε τουλάχιστον 1,24% του ΑΕΕ της ΕΕ, 
εξετάζοντας όλες τις δυνατότητες της διοργανικής συμφωνίας· υπενθυμίζει την 
αύξηση σε 1,18% του ΑΕΕ της ΕΕ που πρότεινε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του 
της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με «τις προκλήσεις πολιτικής και τα δημοσιονομικά 
μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013»,

Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 218
Παράγραφος 32 β (νέα)

32β. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να αυξηθούν τα ποσοστά κοινοτικής 
χρηματοδότησης για τις περιφέρειες «σύγκλισης», ιδιαίτερα για τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες των κρατών μελών που είναι επιλέξιμες για το Ταμείο 
Συνοχής και για τις περιφέρειες που δοκιμάζονται από μόνιμα γεωγραφικά ή
φυσικά μειονεκτήματα, όπως οι εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες· απορρίπτει 
κάθε είδος πίεσης για τη μείωση των ποσοστών συγχρηματοδότησης,

Or. pt

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 219
Παράγραφος 32 γ (νέα)

32γ. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των κρατών μελών στις περιπτώσεις 
εκείνων των περιφερειών οι οποίες, μολονότι συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο 
φτωχών στην ΕΕ των 15 και παρά την απουσία βελτίωσης όσον αφορά τα στοιχεία 
για την ανάπτυξή τους, δεν περιλαμβάνονται πλέον στην ομάδα των πλέον φτωχών 
περιφερειών της ΕΕ των 27, αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς λόγους·
προτείνει να δοθεί προσοχή στις ιδιαίτερες περιπτώσεις αυτών των περιφερειών, οι 
οποίες έχουν υποστεί περικοπές του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ισχύοντος 
πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου· πιστεύει ότι το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι περιφέρειες που έχουν υποστεί το λεγόμενο 
«στατιστικό αποτέλεσμα» να λάβουν το ίδιο επίπεδο στήριξης όπως θα συνέβαινε 
εάν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας βασίζονταν στην ΕΕ των 15,

Or. pt
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