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Τροπολογία 1
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2003 για 
τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη 
(COM(2003)0615),

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά 
προγράμματα PEACE I και II 
αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της 
ειρήνης και περιελάμβαναν δύο βασικά 
στοιχεία: την αξιοποίηση των ευκαιριών 
που θα προέκυπταν από την ειρήνη και τη 
διαχείριση της κληρονομιάς της 
σύγκρουσης,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινοτικά 
προγράμματα PEACE I και II 
αποσκοπούσαν στη διασφάλιση της 
ειρήνης και περιελάμβαναν δύο βασικά 
στοιχεία: την αξιοποίηση των ευκαιριών 
που θα προέκυπταν από την ειρήνη και τη 
διαχείριση της κληρονομιάς της βίας,

Or. en

Τροπολογία 3
Jim Higgins

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 



PE402.797v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 4/17 AM\711782EL.doc

EL

της ΕΕ στο πρόγραμμα PEACE ήταν 
ιδιαίτερα πολύτιμη και ότι ο ευρωπαϊκός 
σύνδεσμος για τα σχέδια οικοδόμησης της 
ειρήνης, πέρα από την παροχή 
χρηματοδοτικού μέσου, κατέδειξε τη 
σημασία του ως μιας ουδέτερης αρχής με 
την εμπειρογνωμοσύνη και το 
μακροπρόθεσμο όραμα για τον σχεδιασμό 
του προγράμματος,

της ΕΕ στο πρόγραμμα PEACE ήταν και 
είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και ότι ο 
ευρωπαϊκός σύνδεσμος για τα σχέδια 
οικοδόμησης της ειρήνης, πέρα από την 
παροχή χρηματοδοτικού μέσου, κατέδειξε 
τη σημασία του ως μιας ουδέτερης αρχής 
με την εμπειρογνωμοσύνη και το 
μακροπρόθεσμο όραμα για τον σχεδιασμό 
του προγράμματος,

Or. en

Τροπολογία 4
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, για 
παράδειγμα στην προαναφερθείσα 
ανακοίνωση της Επιτροπής για τη 
διακυβέρνηση και την ανάπτυξη, 
αναγνώρισε τη σύνδεση μεταξύ της 
φτώχειας, της διακυβέρνησης και των 
συγκρούσεων,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 5
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
της συμφιλίωσης λειτουργεί σε διάφορα 
επίπεδα, λόγου χάρη σε πολιτικό ή εθνικό, 
κοινοτικό ή ατομικό επίπεδο, και ότι 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
της συμφιλίωσης λειτουργεί σε διάφορα 
επίπεδα και ότι πρέπει να ενθαρρύνεται 
αλλά δεν μπορεί να επιβληθεί,
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συνιστά εθελοντική ενέργεια η οποία δεν 
μπορεί να επιβληθεί,

Or. en

Τροπολογία 6
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
της συμφιλίωσης λειτουργεί σε διάφορα 
επίπεδα, λόγου χάρη σε πολιτικό ή εθνικό, 
κοινοτικό ή ατομικό επίπεδο, και ότι 
συνιστά εθελοντική ενέργεια η οποία δεν 
μπορεί να επιβληθεί,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
της συμφιλίωσης λειτουργεί σε διάφορα 
επίπεδα, λόγου χάρη σε πολιτικό ή εθνικό, 
κοινοτικό ή ατομικό επίπεδο, και ότι 
συνιστά εθελοντική ενέργεια η οποία δεν 
μπορεί να επιβληθεί αλλά θα πρέπει να 
προγραμματίζεται αποτελεσματικά,

Or. en

Τροπολογία 7
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση 
της ειρήνης και η συμφιλίωση είναι εκ 
φύσεως επικίνδυνες διαδικασίες και ότι 
θα πρέπει να δοθούν στα σχέδια περιθώρια 
πειραματισμού,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση 
της ειρήνης και η συμφιλίωση είναι ο 
μόνος τρόπος να υπερπηδηθούν τα 
πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα στην περιοχή και ότι 
συνεπώς θα πρέπει να δοθούν στα σχέδια 
για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης 
περιθώρια πειραματισμού,

Or. en
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Τροπολογία 8
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση 
της ειρήνης και η συμφιλίωση είναι εκ 
φύσεως επικίνδυνες διαδικασίες και ότι θα 
πρέπει να δοθούν στα σχέδια περιθώρια 
πειραματισμού,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση 
της ειρήνης και η συμφιλίωση είναι εκ 
φύσεως επισφαλείς διαδικασίες και ότι 
πολλά σχέδια αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
κατά την έναρξή τους και ότι συνεπώς 
πρέπει να χορηγηθούν περιθώρια 
καινοτομίας,

Or. en

Τροπολογία 9
Jim Higgins

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο 
πληθυσμοί χωρίζονται εδώ και χρόνια με 
σύνορα, τα οποία δημιουργούν και 
ορίζουν ένα δίκτυο εσωτερικών εδαφικών 
συνόρων που διαχωρίζουν την κοινότητα, 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό 
αποτελεί κεντρικό ζήτημα της 
σύγκρουσης,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγκρουση 
στη Βόρεια Ιρλανδία δημιούργησε 
χωριστές κοινότητες οδηγώντας σε βαθιά
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά 
χάσματα,

Or. en

Τροπολογία 10
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία 
εταιρικών σχέσεων με τις τοπικές 
κοινότητες ενδέχεται να απαιτεί 
περισσότερο χρόνο, καθώς περιλαμβάνει 
περισσότερους φορείς και διαδικασίες, 
εντούτοις είναι προφανές ότι τα πρόσθετα 
οφέλη που προκύπτουν είναι ουσιαστικά, 
καθώς όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο 
της κατ’ ανάθεσης διαχείρισης και όσο 
υψηλότερο το επίπεδο συμμετοχής, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η ευαισθητοποίηση για 
το πρόγραμμα αλλά και για την ΕΕ,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία 
εταιρικών σχέσεων με τις τοπικές 
κοινότητες ενδέχεται να απαιτεί 
περισσότερο χρόνο, καθώς περιλαμβάνει 
περισσότερους συμμετέχοντες και 
διαδικασίες, εντούτοις είναι προφανές ότι 
τα πρόσθετα οφέλη που προκύπτουν είναι 
ουσιαστικά, καθώς όσο χαμηλότερο είναι 
το επίπεδο της κατ’ ανάθεσης διαχείρισης 
και όσο υψηλότερο το επίπεδο 
συμμετοχής, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
ευαισθητοποίηση για το πρόγραμμα αλλά 
και για την ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 11
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατά το 
παρελθόν περιθωριοποιημένες ομάδες και 
τα άτομα που επλήγησαν ιδιαίτερα από τη 
σύγκρουση απέκτησαν τη δυνατότητα, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων PEACE, να 
συμβάλουν στην ενεργή οικοδόμηση της 
ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια 
απευθύνονται στα πλέον 
περιθωριοποιημένα τμήματα της κοινωνίας 
μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων για 
άτομα και ομάδες, όπως για παράδειγμα, 
θύματα της σύγκρουσης, ηλικιωμένα και 
ευάλωτα άτομα, άτομα με αναπηρίες, 
θύματα ενδοοικογενειακής βίας, πρώην 
φυλακισμένοι και άνεργοι νέοι1,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατά το 
παρελθόν περιθωριοποιημένες ομάδες και 
τα άτομα που επλήγησαν ιδιαίτερα από τη 
βία απέκτησαν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων PEACE, να 
συμβάλουν στην ενεργή οικοδόμηση της 
ειρήνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχέδια 
απευθύνονται στα πλέον 
περιθωριοποιημένα τμήματα της κοινωνίας 
μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων για 
άτομα και ομάδες,

1 Το πρόγραμμα της ΕΕ για την ειρήνη και τη 
συμφιλίωση - Ο αντίκτυπος: FCSEA
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Or. en

Τροπολογία 12
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιa. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής 
σημασίας η συνέχιση της οικονομικής 
στήριξης των προγραμμάτων για την 
οικοδόμηση της ειρήνης, ιδίως εκείνων 
στα οποία συμμετέχουν κοινοτικές και
εθελοντικές ομάδες, ακόμη και αφού 
τελειώσουν τα κονδύλια του PEACE·

Or. en

Τροπολογία 13
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒa. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
κοινοτικές και εθελοντικές πρωτοβουλίες 
που χρηματοδοτούνται βάσει του PEACE
II λειτουργούν σε συνεχόμενη βάση 
παρέχοντας στοιχειώδεις κοινοτικές 
υπηρεσίες ιδίως για περιθωριοποιημένες 
ομάδες και αναμένουν επιβεβαίωση της 
χρηματοδότησης ούτως ώστε να 
συνεχίσουν να παρέχουν αυτές τις 
υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 14
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 
δράσεις στο πλαίσιο των 
υποπρογραμμάτων του PEACE, των 
προγραμμάτων του Διεθνούς Ταμείου για 
την Ιρλανδία (ΔΤΙ) και της πρωτοβουλίας 
Interreg, επέδειξαν υψηλό βαθμό 
ομοιότητας και σημαντικό βαθμό 
επικάλυψης των δραστηριοτήτων σε 
ορισμένες περιπτώσεις,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις 
δράσεις στο πλαίσιο των 
υποπρογραμμάτων του PEACE, των 
προγραμμάτων του Διεθνούς Ταμείου για 
την Ιρλανδία (ΔΤΙ) και της πρωτοβουλίας 
Interreg, επέδειξαν υψηλό βαθμό 
ομοιότητας και ορισμένο βαθμό 
επικάλυψης των δραστηριοτήτων σε 
συγκεκριμένους τομείς,

Or. en

Τροπολογία 15
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία 
και η διαφάνεια, η συμμετοχή, η 
αναγνώριση της αλληλεξάρτησης όλων 
των ανθρώπων, η επιτυχής εξάλειψη της 
ανισότητας, η προώθηση της πολυμορφίας 
και η μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες 
αποτελούν σημαντικά στοιχεία της 
οικοδόμησης της ειρήνης και της 
συμφιλίωσης,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία 
και η διαφάνεια, η συμμετοχή, η 
αναγνώριση της αλληλεξάρτησης όλων 
των ανθρώπων, η επιτυχής εξάλειψη της 
ανισότητας, η προώθηση της πολυμορφίας 
και η μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες και 
οι ίσες ευκαιρίες αποτελούν σημαντικά 
στοιχεία της οικοδόμησης της ειρήνης και 
της συμφιλίωσης,

Or. en



PE402.797v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη 10/17 AM\711782EL.doc

EL

Τροπολογία 16
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΖa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση 
του προσωρινού επιτρόπου για τα θύματα 
και τους επιζώντες1 ανέφερε ότι οι 
ομάδες στήριξης για τα θύματα και τους 
επιζώντες εξαρτώνται από έκτακτη
χρηματοδότηση PEACE και διαπίστωσε
έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον τρόπο 
με τον οποίο θα συνεχιστούν τα 
προγράμματα για τα θύματα και τους 
επιζώντες όταν η χρηματοδότηση
PEACE δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερις νέοι 
επίτροποι για τα θύματα διορίστηκαν 
προσφάτως από τον πρωθυπουργό και 
τους αναπληρωτές πρωθυπουργούς της 
Βόρειας Ιρλανδίας
1. Support for Victims and Survivors 
Addressing the Human legacy, 
Ιανουάριος 2007.

Or. en

Τροπολογία 17
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. χαιρετίζει τη συμβολή των 
προγραμμάτων χρηματοδότησης PEACE 
και ΔΤΙ στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη· σημειώνει ότι, πριν από την 
εφαρμογή του ΔΤΙ, είχε δημιουργηθεί ένα 
επιχειρηματικό κέντρο στις μειονεκτικές 
περιοχές και με τη στήριξη του ΔΤΙ 

3. χαιρετίζει τη συμβολή των 
προγραμμάτων χρηματοδότησης PEACE 
και ΔΤΙ στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη· σημειώνει ότι, πριν από την 
εφαρμογή του ΔΤΙ, είχε δημιουργηθεί ένα 
επιχειρηματικό κέντρο στις μειονεκτικές 
περιοχές και με τη στήριξη του ΔΤΙ και 
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εξελίχθηκε σε ένα δίκτυο τριάντα δύο 
επιχειρηματικών κέντρων στις εν λόγω 
περιοχές, το οποίο συμβάλλει στην τόνωση 
της εμπιστοσύνης και της ελπίδας μεταξύ 
των εμπλεκομένων·

του τοπικού περιφερειακού συμβουλίου 
εξελίχθηκε σε ένα δίκτυο τριάντα δύο 
επιχειρηματικών κέντρων στις εν λόγω 
περιοχές, το οποίο συμβάλλει στην τόνωση 
της εμπιστοσύνης και της ελπίδας μεταξύ 
των εμπλεκομένων·

Or. en

Τροπολογία 18
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ 
των συμμετεχόντων σε προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από το PEACE και το 
ΔΤΙ δεν θα πρέπει να διακοπεί με τη λήξη 
των προγραμμάτων· καλεί τις 
κυβερνητικές υπηρεσίες να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο συνέχισης του έργου που 
αποδείχτηκε αποτελεσματικό, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη χορήγηση 
βασικής χρηματοδότησης για αυτό το 
ανεκτίμητο έργο μετά τη λήξη της 
χρηματοδότησης από την ΕΕ·

4. υπογραμμίζει ότι η συνεργασία μεταξύ 
των συμμετεχόντων σε προγράμματα που 
χρηματοδοτούνται από το PEACE και το 
ΔΤΙ δεν θα πρέπει να διακοπεί με τη λήξη 
των προγραμμάτων· καλεί τις 
κυβερνητικές υπηρεσίες να συνεχίσουν το 
έργο που αποδείχτηκε αποτελεσματικό, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη 
χορήγηση βασικής χρηματοδότησης για 
αυτό το ανεκτίμητο έργο μετά τη λήξη της 
χρηματοδότησης από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 19
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. καλεί τις κυβερνήσεις και του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Δημοκρατίας της Ιρλανδίας να θεσπίσουν
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προσωρινές ρυθμίσεις χρηματοδότησης 
για κοινοτικές και εθελοντικές ομάδες με 
ιδιαίτερο στόχο τη γεφύρωση του 
χάσματος μεταξύ του τέλους των 
προγραμμάτων χρηματοδότησης PEACE
II και την έναρξη των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης PEACE III·

Or. en

Τροπολογία 20
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. καλεί την Επιτροπή και τις 
κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας να 
συνεργαστούν με τους επιτρόπους για τα 
θύματα και τους επιζώντες με στόχο την 
ανεύρεση ενός μηχανισμού βάσει του 
οποίου οι ομάδες στήριξης για τα θύματα 
και τους επιζώντες θα συνεχίσουν να 
λαμβάνουν οικονομική στήριξη μετά το 
πέρας της χρηματοδότησης PEACE·

Or. en

Τροπολογία 21
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με την 
Ομάδα Δράσης για τη Βόρεια Ιρλανδία, να 
αναπαράγει κατά τον σχεδιασμό 
μελλοντικών πρωτοβουλιών την 

5. καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με την 
Ομάδα Δράσης για τη Βόρεια Ιρλανδία, να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες της Βόρειας 
Ιρλανδίας από την άποψη της υποδομής 
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προσέγγιση της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά από τα προγράμματα 
PEACE I και PEACE II· υπενθυμίζει τη 
σημασία της περιφερειακής δίκαιης 
ανάπτυξης·

δεδομένου ότι μία από τις κληρονομιές 
των τριάντα χρόνων βίας είναι οι 
ανεπαρκείς υποδομές σε σύγκριση με τις 
άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 22
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με την 
Ομάδα Δράσης για τη Βόρεια Ιρλανδία, να 
αναπαράγει κατά τον σχεδιασμό 
μελλοντικών πρωτοβουλιών την 
προσέγγιση της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά από τα προγράμματα 
PEACE I και PEACE II· υπενθυμίζει τη 
σημασία της περιφερειακής δίκαιης 
ανάπτυξης·

5. καλεί την Επιτροπή, σε σχέση με την 
Ομάδα Δράσης για τη Βόρεια Ιρλανδία, να 
αναπαράγει κατά τον σχεδιασμό 
μελλοντικών πρωτοβουλιών την 
προσέγγιση της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών στα κοινά από τα προγράμματα 
PEACE I και PEACE II· υπενθυμίζει τη 
σημασία που έχει αυτό για τη 
σταθεροποίηση της ειρηνευτικής 
διαδικασίας και την περιφερειακή δίκαιη 
ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής·

Or. de

Τροπολογία 23
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. απευθύνει έκκληση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας, 
καθώς θεωρεί ότι η διασυνοριακή 
συνεργασία υπήρξε κεφαλαιώδους 
σημασίας για την αναγέννηση των αστικών 
και αγροτικών κοινοτήτων στην περιοχή· 

6. απευθύνει έκκληση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας, 
καθώς θεωρεί ότι η διασυνοριακή 
συνεργασία υπήρξε κεφαλαιώδους 
σημασίας για την αναγέννηση των αστικών 
και αγροτικών κοινοτήτων στην περιοχή· 
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ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη 
σχέσεων συνεργασίας και φόρουμ για τον 
δημόσιο τομέα και τον τομέα του 
εθελοντισμού και στις δύο πλευρές των 
συνόρων·

ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της 
συνεργασίας μεταξύ των τοπικών 
εμπορικών επιμελητηρίων και των 
φορέων του δημόσιου τομέα·

Or. en

Τροπολογία 24
Bairbre de Brún

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. απευθύνει έκκληση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας, 
καθώς θεωρεί ότι η διασυνοριακή 
συνεργασία υπήρξε κεφαλαιώδους 
σημασίας για την αναγέννηση των αστικών 
και αγροτικών κοινοτήτων στην περιοχή· 
ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη 
σχέσεων συνεργασίας και φόρουμ για τον 
δημόσιο τομέα και τον τομέα του 
εθελοντισμού και στις δύο πλευρές των 
συνόρων·

6. απευθύνει έκκληση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας, 
καθώς θεωρεί ότι η διασυνοριακή 
συνεργασία υπήρξε κεφαλαιώδους 
σημασίας για την αναγέννηση των αστικών 
και αγροτικών κοινοτήτων στην περιοχή· 
ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη 
σχέσεων συνεργασίας και φόρουμ για τον 
δημόσιο τομέα και τον τομέα του 
εθελοντισμού και στις δύο πλευρές των 
συνόρων καθώς και για τις εθελοντικές 
οργανώσεις που εργάζονται ήδη επί 
διασυνοριακής βάσης·

Or. en

Τροπολογία 25
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
εγκρίνει τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα 
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 

7. καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας 
της Ιρλανδίας να εφαρμόσει αμέσως τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του 
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αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για 
τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ) να το πράξουν 
αμέσως·

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο 
εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)·

Or. en

Τροπολογία 26
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. απευθύνει έκκληση για την εκτεταμένη 
χρήση της διαβούλευσης, σε μικρή 
κλίμακα και με τοπική εστίαση, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης και τονίζει τη σημασία 
της διασφάλισης έργων που θα 
προβλέπουν την έγκριση μικρών 
ενισχύσεων για τη χρηματοδότηση άμεσα 
αναγκαίων εργασιών και εργασιών που τα 
αποτελέσματά τους δεν μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν εύκολα·

8. απευθύνει έκκληση για την εκτεταμένη 
χρήση της διαβούλευσης, τόσο σε μεγάλη 
όσο και σε μικρή κλίμακα και με τοπική 
εστίαση, στο πλαίσιο των προγραμμάτων 
χρηματοδότησης και τονίζει τη σημασία 
της διασφάλισης έργων που θα 
προβλέπουν μακροπρόθεσμη αειφορία και 
θα μπορούν να συνεισφέρουν στις τοπικές 
κοινότητες·

Or. en

Τροπολογία 27
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. απευθύνει έκκληση για την 
απλούστευση της διαδικασίας υποβολής 
αιτήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι τα μικρότερα σχέδια δεν είναι σε 

9. απευθύνει έκκληση για μείωση της 
γραφειοκρατίας προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα μικρά σχέδια δεν θα
επιβαρύνονται·
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μειονεκτική θέση· ζητεί, επιπλέον, οι 
μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων στο 
πλαίσιο του PEACE να επιβαρύνουν σε 
μικρότερο βαθμό τους αποδέκτες μικρών 
ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 28
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. αναγνωρίζει ότι η οικοδόμηση της 
ειρήνης είναι μια μακρόχρονη και 
εξελικτική διαδικασία και ότι η υγιής 
πορεία προς την ειρήνη και τη συμφιλίωση 
απαιτεί χρόνο· απευθύνει έκκληση για ένα 
πιο μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα για 
μεμονωμένες ενισχύσεις, προκειμένου να 
δοθεί στα σχέδια η δυνατότητα να 
επιδείξουν σημαντικά αποτελέσματα·

10. αναγνωρίζει ότι η οικοδόμηση της 
ειρήνης είναι μια μακρόχρονη και 
εξελικτική διαδικασία και ότι η υγιής 
πορεία προς την ειρήνη και τη συμφιλίωση 
απαιτεί χρόνο· απευθύνει έκκληση για ένα 
πιο μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα για 
μεμονωμένες ενισχύσεις, προκειμένου να 
δοθεί στα σχέδια η δυνατότητα να 
επιδείξουν σημαντικά αποτελέσματα· 
αναγνωρίζει ότι στην ειρήνη και τη 
συμφιλίωση δεν συμβάλλουν σημαντικά  
μόνο οι οικονομικές, αλλά και οι 
πολιτιστικές και αθλητικές πρωτοβουλίες 
και γι’ αυτό πρέπει να συνεχιστεί η 
ενίσχυσή τους·

Or. de

Τροπολογία 29
James Nicholson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. σημειώνει ότι ο τομέας της κοινωνικής 11. σημειώνει ότι ο τομέας της κοινωνικής 
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οικονομίας είναι υποτομέας του τομέα του 
εθελοντισμού και του δημόσιου τομέα και 
ότι η διαβούλευση με αυτούς τους τομείς 
είναι σημαντική για την ανάπτυξη τοπικών 
στρατηγικών και τομέων· θεωρεί ότι άλλες 
τοπικές επιχειρήσεις είναι επίσης ισχυροί
φορείς·

οικονομίας είναι υποτομέας του τομέα του 
εθελοντισμού και του δημόσιου τομέα και 
ότι η διαβούλευση με αυτούς τους τομείς 
είναι σημαντική για την ανάπτυξη τοπικών 
στρατηγικών και τομέων· θεωρεί ότι άλλες 
τοπικές επιχειρήσεις είναι επίσης 
σημαντικοί συμμετέχοντες·

Or. en

Τροπολογία 30
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει ότι η ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές απαιτεί μεγαλύτερες συνέργιες 
μεταξύ της χρηματοδότησης της αγροτικής 
και της περιφερειακής ανάπτυξης σε σχέση 
με τη μέχρι σήμερα κατάσταση·

12. τονίζει ότι η ανάπτυξη στις αγροτικές 
περιοχές απαιτεί μεγαλύτερες συνέργιες 
μεταξύ της χρηματοδότησης της αγροτικής 
και της περιφερειακής ανάπτυξης και 
μεταξύ της προστασίας της φύσης, του 
οικοτουρισμού και της παραγωγής και 
χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας σε 
σχέση με τη μέχρι σήμερα κατάσταση·

Or. en
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