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Τροπολογία 1
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 299, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο 
μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας, πρόκειται να αντικατασταθεί 
από τα άρθρα 299 και 311α, και που 
αφορά τις ιδιαιτερότητες των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών, καθώς και 
το άρθρο 87 παράγραφος 3, εδάφιο α), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 299, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο 
μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας, πρόκειται να αντικατασταθεί 
από τα άρθρα 349 και 355, και που αφορά 
τις ιδιαιτερότητες των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών, καθώς και 
το άρθρο 107 παράγραφος 3, εδάφιο α), 

Or. es

Τροπολογία 2
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αζόρες, τα 
Κανάρια, η Γουαδελούπη, η Γουιάνα, η 
Μαδέρα, η Μαρτινίκα και η Ρεϋνιόν 
πάσχουν από μόνιμα, έντονα και 
σωρευτικά εγγενή μειονεκτήματα, μεταξύ 
των οποίων η μεγάλη απόσταση από την 
ευρωπαϊκή ήπειρο, ο νησιωτικός ή 
περίκλειστος χαρακτήρας, η δύσκολη 
μορφολογία και το κλίμα, η στενότητα των 
αγορών, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αζόρες, τα 
Κανάρια, η Γουαδελούπη, η Γουιάνα, η
Μαδέρα, η Μαρτινίκα και η Ρεϋνιόν 
πάσχουν από έντονα και σωρευτικά εγγενή 
μειονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η 
μεγάλη απόσταση από την ευρωπαϊκή 
ήπειρο, ο νησιωτικός ή περίκλειστος 
χαρακτήρας, η δύσκολη μορφολογία και το 
κλίμα, η στενότητα των αγορών, 

Or. de
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Τροπολογία 3
Margie Sudre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Άγιος 
Μαρτίνος και ο Άγιος Βαρθολομαίος, 
νησιά χωρισμένα διοικητικά και πολιτικά 
από την Γουαδελούπη, αναφέρονται 
ονομαστικά στα άρθρα 299 και 311α της 
Συνθήκης ΕΚ, όπως τροποποιείται από τη 
Συνθήκη της Λισσαβώνας, ως νέες 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία 4
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bα. λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση της Ceuta και της Melilla, 
δύο απομακρυσμένων πόλεων που 
βρίσκονται στα σύνορα με άλλες 
ηπείρους,

Or. es
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Τροπολογία 5
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστούν οι 
ιδιαιτερότητες των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών, 
προτείνοντας πολιτικές και μέτρα που δεν 
υπόκεινται σε μεταβατικά κριτήρια ούτε 
σε περιπτώσεις συγκυριακής ή τεχνητής 
εξέλιξης του πλούτου και οι οποίες
παρέχουν μια απάντηση στους μόνιμους 
περιορισμούς που υφίστανται αυτές οι 
περιφέρειες,

Or. pt

Τροπολογία 6
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρθρωση 
των οικονομιών των ΙΑΠ, που 
χαρακτηρίζεται από στενό σύνδεσμο με τη 
γεωργία που αποτελεί, μαζί με τις 
υπηρεσίες, (τον τουρισμό ιδιαίτερα) 
οικονομική δραστηριότητα που συνιστά
πολύ σημαντικό κοίτασμα απασχόλησης 
στις περιοχές αυτές,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρθρωση 
των οικονομιών των ΙΑΠ, που 
χαρακτηρίζεται από στενό σύνδεσμο με τη 
γεωργία και την αλιεία, που αποτελούν, 
μαζί με τις υπηρεσίες, (τον τουρισμό 
ιδιαίτερα) οικονομικές δραστηριότητες
που συνιστούν πολύ σημαντικό κοίτασμα 
απασχόλησης στις περιοχές αυτές,

Or. pt
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Τροπολογία 7
Margie Sudre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΙΑΠ τελούν 
σε κατάσταση απόλυτης εξάρτησης από τα 
μέσα συγκοινωνίας,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΙΑΠ τελούν 
σε κατάσταση απόλυτης εξάρτησης όσον 
αφορά τα μέσα συγκοινωνίας, και ότι το 
επιπλέον κόστος που συνδέεται με τις
μεταφορές των προσώπων και των 
εμπορευμάτων, την ανεπάρκεια σε 
επίπεδο συχνότητας δρομολογίων ή 
συγκοινωνιακών γραμμών, το υψηλό 
επίπεδο των τιμολογίων, τις δυσκολίες 
ίδρυσης ή διατήρησης ενός δικτύου
μεταφορών σε περιφερειακό επίπεδο, 
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την 
οικονομική ανάπτυξη και την 
προσβασιμότητα των ΙΑΠ,

Or. fr

Τροπολογία 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 
τελευταία τριετία οι ΙΑΠ ένιωσαν τον 
άμεσο αντίκτυπο σημαντικών κοινοτικών 
μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η 
μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών 
προοπτικών, της περιφερειακής πολιτικής 
2007-2013, του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού 
Ταμείου, του ΕΓΤΑΑ, των κρατικών 
ενισχύσεων, των ΚΟΑ ζάχαρης και 
μπανάνας, των ΡΟSΕΙ γεωργίας και 
αλιείας και ότι οι εξελίξεις αυτές συχνά 
είχαν βαριές συνέπειες για τις εν λόγω 
περιοχές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 
τελευταία τριετία οι ΙΑΠ ένιωσαν τον 
άμεσο αντίκτυπο σημαντικών κοινοτικών 
μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η 
μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών 
προοπτικών, της περιφερειακής πολιτικής 
2007-2013, του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού 
Ταμείου, του ΕΓΤΑΑ, των κρατικών 
ενισχύσεων, των ΚΟΑ ζάχαρης και 
μπανάνας, των ΡΟSΕΙ γεωργίας και 
αλιείας,

Or. de
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Τροπολογία 9
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Hα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικόνα των 
ΙΑΠ, οι οποίες συχνά εξομοιώνονται με 
περιφέρειες οι οποίες συντηρούνται χάρη
στη χορήγηση κοινοτικών ή εθνικών
πιστώσεων, χωρίς να προβάλλεται ο 
θετικός αντίκτυπος των εν λόγω 
χρηματοδοτήσεων, αντισταθμίζεται 
ελάχιστα από την πραγματική 
προστιθέμενη αξία που παρέχουν στην 
ΕΕ από περιβαλλοντική, πολιτιστική και 
γεωστρατηγική άποψη, πλεονεκτήματα 
τα οποία δεν είναι άμεσα ορατά,

Or. fr

Τροπολογία 10
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΙΑΠ 
αποτελούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον 
διαστημικό τομέα, κυρίως χάρη στο 
Kourou,

Or. fr
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Τροπολογία 11
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι aν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση χαίρει καθεστώτος
ισχύος διαθέτοντας φυσική
βιοποικιλότητα από τις πιο πλούσιες,
αυτό συμβαίνει ακριβώς χάρη στις ΙΑΠ 
και τις ΥΧΕ,

Or. fr

Τροπολογία 12
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί, λόγω του εύρους των 
εξεταζόμενων τομέων και του πολύπλοκου 
των σχετικών πολιτικών, η διοικητική 
ενότητα ΙΑΠ να παραμείνει εντός της 
Επιτροπής, το δε οργανόγραμμά της να 
ενισχυθεί σημαντικά, ώστε να διαθέτει τα 
απαραίτητα μέσα για την συνέχιση των 
αποστολών της·

2. ζητεί, λόγω του εύρους των 
εξεταζόμενων τομέων και του πολύπλοκου 
των σχετικών πολιτικών, η διοικητική 
ενότητα ΙΑΠ να παραμείνει εντός της 
Επιτροπής, ώστε να διαθέτει τα 
απαραίτητα μέσα για την συνέχιση των 
αποστολών της·

Or. de
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Τροπολογία 13
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παρατηρεί ότι η παρέμβαση των 
διαρθρωτικών ταμείων συνεχίζει να 
συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη των 
ΙΑΠ· επιθυμεί, ωστόσο, η πολιτική 
συνοχής να συνδυάζεται καλύτερα με τις 
άλλες κοινοτικές πολιτικές, προκειμένου 
να αυξηθούν οι συνέργιες· ζητεί από την 
Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη 
ευλυγισία και να προσαρμόζεται ολοένα 
καλύτερα στις πραγματικότητες των 
ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών·

4. παρατηρεί ότι η παρέμβαση των 
διαρθρωτικών ταμείων συνεχίζει να 
συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη των 
ΙΑΠ· επιθυμεί, ωστόσο, η πολιτική 
συνοχής να συνδυάζεται καλύτερα με τις 
άλλες κοινοτικές πολιτικές, προκειμένου 
να αυξηθούν οι συνέργιες και να 
ανταποκρίνεται ολοένα καλύτερα στις 
πραγματικότητες των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών·

Or. de

Τροπολογία 14
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί ιδιαίτερα να διευκολυνθεί η 
διαχείριση των χρηματοδοτήσεων του 
ΕΤΠΑ για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες χάρη σε έναν ορισμό του 
πεδίου εφαρμογής τους επαρκώς ευρύ 
ώστε να επιτρέπει την απορρόφηση του 
συνόλου των χρηματοδοτήσεων, μέσω 
επενδύσεων ή την ανάληψη του 
συνολικού επιπλέον κόστους της
ιδιαίτερα απομακρυσμένης θέσης των εν 
λόγω περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων
των μεταφορών των προϊόντων που 
αναφέρονται στο Παράρτημα I της 
Συνθήκης·

Or. es



PE402.891v01-00 10/29 AM\712633EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 15
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει τα ικανοποιητικά
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο 
πλαίσιο των ΡΟSΕΙ (γεωργίας και αλιείας) 
και στους κλάδους του ζαχαροκάλαμου, 
του ρούμι και της μπανάνας· επιθυμεί να 
ληφθούν όντως υπόψη οι οικονομικές 
συνέπειες που θα μπορούσαν να 
προκύψουν γι’ αυτούς τους γεωργικούς 
κλάδους από τις εν εξελίξει διεθνείς 
διαπραγματεύσεις και τις δράσεις που 
ανελήφθησαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ· 
επαγρυπνεί ενόψει της ενδιάμεσης 
αναθεώρησης των ΡΟSΕΙ και της 
αξιολόγησης των διαφοροποιημένων 
φορολογικών καθεστώτων·

5. σημειώνει τα αποτελέσματα που 
επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των ΡΟSΕΙ 
(γεωργίας και αλιείας) και στους κλάδους 
του ζαχαροκάλαμου, του ρούμι και της 
μπανάνας· επιθυμεί να ληφθούν όντως 
υπόψη οι οικονομικές συνέπειες που θα 
μπορούσαν να προκύψουν γι’ αυτούς τους 
γεωργικούς κλάδους από τις εν εξελίξει 
διεθνείς διαπραγματεύσεις και τις δράσεις 
που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ· 
επαγρυπνεί ενόψει της ενδιάμεσης 
αναθεώρησης των ΡΟSΕΙ και της 
αξιολόγησης των διαφοροποιημένων 
φορολογικών καθεστώτων·

Or. fr

Τροπολογία 16
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
εφαρμογή κυρίως του προγράμματος
NETBIUM το οποίο αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα των 
δυνατοτήτων των ΙΑΠ στον τομέα της 
επιστημονικής έρευνας· διερωτάται 
εντούτοις σχετικά με το γεγονός ότι παρά 
τον αριθμό των εκτελούμενων έργων και 
το εύρος των δυνατοτήτων των ΙΑΠ, το 
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επίπεδο ένταξης των τελευταίων στον 
ευρωπαϊκό χώρο έρευνας (ΕΧΕ) 
παραμένει ακόμη χαμηλό· σε αυτό το 
πνεύμα, ζητεί να επιταθούν οι έως τώρα 
καταβαλλόμενες προσπάθειες 
προκειμένου: (1) να αυξηθεί η εφαρμογή
τοπικών μηχανισμών έρευνας αντάξιων 
των δυνατοτήτων, (2) να παρασχεθούν 
κίνητρα και βοήθεια στις τοπικές αρχές 
των ΙΑΠ να αυξήσουν τις προσπάθειες 
και τις επενδύσεις τους στον τομέα της 
έρευνας (απαραίτητο συστατικό για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
υποσχόμενων τομέων δραστηριοτήτων), 
(3) να ευνοηθεί και να βοηθηθεί η 
ανάπτυξη ελκυστικών πανεπιστημίων με 
υψηλές επιδόσεις που θα είναι 
εφοδιασμένα με πραγματικά μέσα και θα 
είναι αντάξια των υφιστάμενων 
πανεπιστημίων στις μητροπολιτικές 
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 17
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει σε 
εφαρμογή ένα πρόγραμμα υποστήριξης 
των τοπικών πολιτισμών των ΙΑΠ 
προκειμένου κυρίως να στηρίξει και να 
ενθαρρύνει τη διατήρηση των 
περιφερειακών γλωσσών (όπως η κρεολή 
γλώσσα), των τρόπων ζωής, των 
εθιμικών, καλλιτεχνικών, γαστρονομικών, 
πνευματικών και φιλοσοφικών
παραδόσεων αυτών των περιφερειών·

Or. fr
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Τροπολογία 18
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 
την ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει τη 
Γουιάνα στα προγράμματα ενισχύσεων
που προορίζονται για τις ΙΑΠ: η Γουιάνα
είναι μία από τις ελάχιστες περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αριθμεί ακόμη 
διάφορους αυτόχθονες πληθυσμούς οι 
οποίοι πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και 
προστασίας με κάθε μέσο· μάλιστα, η 
Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών 
της 13ης Σεπτεμβρίου 2007 επιβεβαιώνει 
ότι οι αυτόχθονες λαοί είναι ίσοι με όλους 
τους άλλους λαούς, ότι έχουν το δικαίωμα 
να είναι διαφορετικοί, να θεωρούν 
εαυτούς διαφορετικούς και να τυγχάνουν 
σεβασμού ως διαφορετικοί· φαίνεται εν 
προκειμένω απολύτως αναγκαίο να τους 
αφιερωθούν ειδικά ευρωπαϊκά
προγράμματα ενισχύσεων με στόχο την 
αποτελεσματική προστασία του 
πολιτιστικού πλούτου που εκπροσωπούν 
αυτοί οι πληθυσμοί για την κοινή 
κληρονομιά των Ευρωπαίων και της 
ανθρωπότητας, την προώθηση και τον
σεβασμό των εγγενών δικαιωμάτων των 
εν λόγω λαών που απορρέουν από τις 
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
τους δομές, την κουλτούρα τους, τις 
πνευματικές παραδόσεις τους, την 
ιστορία τους, τη φιλοσοφία τους, και 
ιδίως την κατοχύρωση των δικαιωμάτων 
τους για την πλήρη απόλαυση των γαιών, 
των εδαφών και των πόρων τους·

Or. fr
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Τροπολογία 19
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για την 
απροθυμία που, εκ πρώτης τουλάχιστον 
όψεως, επιδεικνύει η ΓΔ Εμπορίου να 
λάβει υπόψη, κατά τη διαπραγμάτευση για 
τις ΣΟΕΣ, τις ιδιαιτερότητες των ΙΑΠ και 
ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να 
συνεχίσει να αναζητεί συμβιβαστικές 
λύσεις που θα σέβονται τα συμφέροντα 
των ενδιαφερόμενων ΙΑΠ στο πλαίσιο των 
οριστικών συμφωνιών που θα συναφθούν 
με τις χώρες ΑΚΕ·

9. καλεί τη ΓΔ Εμπορίου να λάβει υπόψη, 
κατά τη διαπραγμάτευση για τις ΣΟΕΣ, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΙΑΠ και 
ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να 
συνεχίσει να αναζητεί συμβιβαστικές 
λύσεις που θα σέβονται τα συμφέροντα 
των ενδιαφερόμενων ΙΑΠ στο πλαίσιο των 
οριστικών συμφωνιών που θα συναφθούν 
με τις χώρες ΑΚΕ·

Or. es

Τροπολογία 20
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι ΙΑΠ δεν συμμετέχουν ούτε στην 
προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για 
τις ΣΟΕΣ σχετικά με τις πτυχές που 
αφορούν τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους, 
ούτε στη διαπραγμάτευση των ΣΟΕΣ με 
τις χώρες ΑΚΕ για τις ίδιες αυτές πτυχές· 
ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να 
συνεργαστεί όσο το δυνατόν στενότερα με 
τις ΙΑΠ για τη διεξαγωγή αυτών των 
διαπραγματεύσεων·

Or. fr
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Τροπολογία 21
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
του σχεδίου δράσης για την ευρεία 
γειτονία με στόχο τη σύνδεση των 
χρηματοδοτήσεων με το ΕΤΑ για τα 
σχέδια εξωεδαφικής συνεργασίας των 
ΙΑΠ με τις χώρες ΑΚΕ, να εφαρμόσει και 
να οργανώσει στις διάφορες ΙΑΠ 
συναντήσεις ενημέρωσης με στόχο να 
επιτραπεί στους τοπικούς παράγοντες
(ιδιωτικούς και δημόσιους) να 
κατανοήσουν και να διαχειριστούν την
πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες 
των απαραίτητων διαδικασιών για την 
πραγματοποίηση και την επιτυχία τέτοιου 
είδους σχεδίων·

Or. fr

Τροπολογία 22
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ανησυχεί λόγω ορισμένων μέτρων που 
πρότεινε η Επιτροπή στον τομέα των 
μεταφορών, ιδιαίτερα δε για την 
εκτίμηση των ειδικών αναγκών, ή το να 
λαμβάνει υπόψη τους περιβαλλοντικούς 
εξωγενείς παράγοντες· επιβεβαιώνει την 
ανάγκη διαφοροποιημένης προσέγγισης 
των ΙΑΠ για το θέμα αυτό, κυρίως δε για 
ό,τι αφορά την ένταξη της πολιτικής 

διαγράφεται
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αεροπορίας στο σύστημα του ευρωπαϊκού 
προτύπου τηλεπικοινωνιών (ΕΤS), 
προκειμένου να μην διακυβευθούν οι 
προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την 
αντιστάθμιση των δυσκολιών πρόσβασης·

Or. de

Τροπολογία 23
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκτιμά ότι οι κοινοτικές παρεμβάσεις 
πρέπει να έχουν καταλυτικό αποτέλεσμα 
στο πνεύμα πρωτοβουλίας ώστε να 
αναπτυχθούν από τις ΙΑΠ πόλοι αριστείας 
στηριζόμενοι σε τομείς που αξιοποιούν τα 
πλεονεκτήματά τους και την τεχνογνωσία 
τους, όπως η διαχείριση των 
απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η κινητικότητα των 
σπουδαστών, η έρευνα στον τομέα του 
κλίματος ή, ακόμα, η διαχείριση των 
κρίσεων·

12. εκτιμά ότι οι κοινοτικές παρεμβάσεις 
πρέπει να έχουν καταλυτικό αποτέλεσμα 
στο πνεύμα πρωτοβουλίας ώστε να 
αναπτυχθούν από τις ΙΑΠ πόλοι αριστείας 
στηριζόμενοι σε τομείς που αξιοποιούν τα 
πλεονεκτήματά τους και την τεχνογνωσία 
τους, όπως η διαχείριση των 
απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η ενεργειακή αυτάρκεια, η 
κινητικότητα των σπουδαστών, η έρευνα 
στους τομείς της αλλαγής του κλίματος 
και της βιοποικιλότητας, ή, ακόμα, η 
διαχείριση των κρίσεων·

Or. fr

Τροπολογία 24
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκτιμά ότι οι κοινοτικές παρεμβάσεις
πρέπει να έχουν καταλυτικό αποτέλεσμα 
στο πνεύμα πρωτοβουλίας ώστε να 

12. εκτιμά ότι οι κοινοτικές παρεμβάσεις 
πρέπει να έχουν καταλυτικό αποτέλεσμα 
στο πνεύμα πρωτοβουλίας ώστε να 
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αναπτυχθούν από τις ΙΑΠ πόλοι αριστείας 
στηριζόμενοι σε τομείς που αξιοποιούν τα 
πλεονεκτήματά τους και την τεχνογνωσία 
τους, όπως η διαχείριση των 
απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η κινητικότητα των 
σπουδαστών, η έρευνα στον τομέα του 
κλίματος ή, ακόμα, η διαχείριση των 
κρίσεων·

αναπτυχθούν από τις ΙΑΠ, στο πλαίσιο
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα,
πόλοι αριστείας στηριζόμενοι σε τομείς 
που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματά τους και 
την τεχνογνωσία τους, όπως η διαχείριση 
των απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η κινητικότητα των 
σπουδαστών, η έρευνα στον τομέα του 
κλίματος ή, ακόμα, η διαχείριση των 
κρίσεων·

Or. fr

Τροπολογία 25
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. κρίνει απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
πλήρης πρόσβαση των πληθυσμών των 
περιφερειών αυτών στα μέσα 
ενημέρωσης και στα μέσα επικοινωνίας
που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, 
όπως για παράδειγμα οι ευρυζωνικές 
τεχνολογίες και, ιδίως, η ευρυζωνική 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο·

Or. pt

Τροπολογία 26
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει ότι πολυάριθμες δράσεις 
και προγράμματα που πρέπει να 
συνεχιστούν ή να ξεκινήσουν με 
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προορισμό τις ΙΑΠ μπορούν να 
συνεισφέρουν σημαντικά σε
καθορισμένες κοινοτικές και διεθνείς 
προτεραιότητες, κυρίως στους τομείς 
όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η 
προστασία της βιοποικιλότητας, οι 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, ο 
επισιτισμός, η διαφοροποίηση των 
οικονομικών και παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, η έρευνα για τη δουλεία 
και την αποικιοκρατία·

Or. fr

Τροπολογία 27
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων που προορίζονται για 
την έρευνα, να μεριμνήσει για τη δέουσα 
χρηματοδότηση της έρευνας που αφορά
την ιστορία της δουλείας και του 
αποικισμού·

Or. fr

Τροπολογία 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί επίμονα το θέμα της εμβέλειας 
του άρθρου 299, παράγραφος 2 της 
Συνθήκης ΕΚ (και εν συνεχεία των 

διαγράφεται
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άρθρων 299 και 311α), που αποτελούν τα 
θεμέλια της πολιτικής της Ένωσης υπέρ 
των ΙΑΠ και τον στυλοβάτη της 
σημασίας που τους αποδίδουν οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής, να εγγραφεί 
στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων, 
ώστε να δοθεί στα άρθρα αυτά το νομικό, 
θεσμικό και πολιτικό νόημα που 
απαιτούν·

Or. de

Τροπολογία 29
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. εκτιμά ότι η στρατηγική της ΕΕ 
υπέρ των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών πρέπει να βασίζεται σε 
μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, συνοδευόμενα 
από επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα, 
προσαρμοσμένα στις διαφορετικές 
ανάγκες καθεμίας από αυτές τις
περιφέρειες, κατά τρόπον ώστε οι 
τελευταίες να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν τους μόνιμους 
διαρθρωτικούς περιορισμούς που τις 
χαρακτηρίζουν·

Or. pt
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Τροπολογία 30
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. θεωρεί ότι προκειμένου να 
διασφαλιστεί καλύτερη συνεκτικότητα
και αυξημένη αποτελεσματικότητα των 
μέτρων υπέρ των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών και να 
προσδιοριστεί το καθεστώς τους, πρέπει 
όχι μόνο να διασφαλιστεί ο ειδικός 
χαρακτήρας των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών σε 
οριζόντιο επίπεδο στο πλαίσιο των 
διαφόρων κοινοτικών πολιτικών αλλά 
επίσης να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό 
πρόγραμμα υποστήριξης αυτών των 
περιφερειών, το οποίο θα διαθέτει επαρκή 
χρηματοοικονομικά μέσα και θα 
ενσωματώνει όλα τα υφιστάμενα μέτρα·

Or. pt

Τροπολογία 31
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15γ. ζητεί να εγκριθούν κατεπειγόντως 
μέτρα με στόχο την καταπολέμηση του 
διαρκούς χαρακτήρα της ανεργίας, της 
φτώχειας και των ανισοτήτων στη 
διανομή του εισοδήματος στις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες, των οποίων 
τα ποσοστά εν προκειμένω είναι από τα 
υψηλότερα της ΕΕ·

Or. pt
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Τροπολογία 32
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15δ. υπογραμμίζει τη σημασία των 
δημόσιων υπηρεσιών για την οικονομική 
και κοινωνική συνοχή των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών, κυρίως 
στους τομείς των εναέριων και 
θαλάσσιων μεταφορών, της ενέργειας και 
των επικοινωνιών·

Or. pt

Τροπολογία 33
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα 
κράτη μέλη που σχεδιάζουν να 
εφαρμόσουν την «ρήτρα παρέκτασης» 
του άρθρου 311α, παράγραφος 6·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 34
Margie Sudre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. εκτιμά ότι οι ΙΑΠ αποτελούν μια 
ευκαιρία για την Ένωση στο πλαίσιο του 
παρόντος προβληματισμού της για τις
κλιματικές διαταραχές, τόσο για την 
παρατήρηση των κινδύνων, την πρόληψη 
των βλαβών, την αντίδραση στις 
καταστροφές, και τη διατήρηση των 
οικοσυστημάτων· ζητεί, εν προκειμένω, 
να εγκρίνει το Συμβούλιο το συντομότερο 
δυνατόν τον αναθεωρημένο κανονισμό 
για το Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει 
σαφώς στην ιδιαιτερότητα των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών· επιθυμεί 
επίσης οι προτάσεις της Επιτροπής για 
την ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης 
της ΕΕ σε περιπτώσεις καταστροφών να 
αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη σε 
συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση αυτών 
των περιφερειών·

Or. fr

Τροπολογία 35
Margie Sudre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. επιθυμεί η μελλοντική κοινή 
πολιτική μετανάστευσης να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των 
ΙΑΠ, που αποτελούν στο σύνολό τους τα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, 
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περιβάλλονται από τρίτες χώρες λιγότερο 
ευνοημένες, και υφίστανται πολύ ισχυρή 
μεταναστευτική πίεση η οποία , 
επιπροσθέτως της δημογραφικής 
αύξησης η οποία συχνά εξακολουθεί να 
υπερβαίνει κατά πολύ τον κοινοτικό μέσο
όρο, επιφέρει ανησυχητικές οικονομικές 
και κοινωνικές εντάσεις σε αυτές τις 
περιφέρειες·

Or. fr

Τροπολογία 36
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί όπως η κοινοτική στήριξη στη 
γεωργία των ΙΑΠ, για την οποία γίνεται 
λόγος πιο συνοπτικά απ’ ό,τι για άλλα 
θέματα, αποτελέσει αντικείμενο 
εμπεριστατωμένου προβληματισμού 
σχετικά με τον εντοπισμό των 
πραγματικών διακυβευμάτων, την ανάγκη 
εξέλιξης προς μια τοπική αυτάρκεια, τη 
σημασία της περιβαλλοντικής διάστασης 
και την θεώρηση του αντίκτυπου του 
εμπορικού ανοίγματος που εφαρμόζεται 
μέσω των ΣΟΕΣ·

17. ζητεί κοινοτική στήριξη στη γεωργία 
των ΙΑΠ, για την οποία γίνεται λόγος πιο 
συνοπτικά απ’ ό,τι για άλλα θέματα, η 
οποία όμως πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο εμπεριστατωμένου 
προβληματισμού σχετικά με τον εντοπισμό 
των πραγματικών διακυβευμάτων, την 
ανάγκη εξέλιξης προς μια τοπική 
αυτάρκεια, τη σημασία της 
περιβαλλοντικής διάστασης και την 
θεώρηση του αντίκτυπου του εμπορικού 
ανοίγματος που εφαρμόζεται μέσω των 
ΣΟΕΣ και μέσω των μελλοντικών 
συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τη 
Λατινική Αμερική και την Κοινότητα των 
Άνδεων·

Or. es
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Τροπολογία 37
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. υπογραμμίζει την πρωταρχική 
σημασία της γεωργικής δραστηριότητας 
για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες και τη συνεισφορά του εν 
λόγω τομέα στον στόχο της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής λόγω των 
εσόδων και της απασχόλησης που 
δημιουργεί και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που ευνοεί ανάντη και 
κατάντη· υποστηρίζει την εφαρμογή νέων 
κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση 
του επιπέδου εσόδων των παραγωγών, 
της απασχόλησης και της οικονομικής 
κατάστασης του γεωργικού τομέα· 
υποστηρίζει τη διατήρηση των 
γεωργικών ενισχύσεων που συνδέονται 
στον μέγιστο βαθμό με την παραγωγή, 
την εφαρμογή ενός συστήματος 
προκαταβολών και τη συνέχιση της 
υποστήριξης υπέρ των οργανώσεων 
παραγωγών, ιδίως για την προώθηση της 
εμπορικής διάθεσης των προϊόντων τους·

Or. pt

Τροπολογία 38
Margie Sudre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. είναι της γνώμης ότι οι ΙΑΠ πρέπει 
να τεθούν στο επίκεντρο της θαλάσσιας 
πολιτικής της Ένωσης, και επιμένει η 
συζήτηση για αυτό το θέμα να 
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επικεντρωθεί κυρίως στο ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν στον τομέα
της αειφόρου εκμετάλλευσης των 
θαλασσών, των ωκεανών και των 
παράκτιων ζωνών, καθώς και της
διεθνούς θαλάσσιας διακυβέρνησης·

Or. fr

Τροπολογία 39
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τάσσεται υπέρ, όχι μιας γενικευμένης
αύξησης των ποσοστώσεων γάλακτος σε 
επίπεδο ΕΕ, όπως προτείνει η Επιτροπή, 
αλλά μιας συγκεκριμένης αύξησης, σε 
συνάρτηση με τις παραγωγικές
ικανότητες και τις ανάγκες των εκάστοτε 
κρατών μελών ή περιφερειών, ιδίως των 
ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών 
συνιστά τη δημιουργία ενός «πριμ» υπέρ 
των παραγωγών των περιφερειών αυτών 
με στόχο τη στήριξη της οργανωμένης
συλλογής του γάλακτος·

Or. pt

Τροπολογία 40
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί, στο μέλλον, να μην 
παρακάμπτονται τα ζητήματα της 
κοινοτικής χρηματοδότησης της

18. ζητεί, στο μέλλον, να μην 
παρακάμπτονται τα ζητήματα της 
κοινοτικής χρηματοδότησης της 
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στρατηγικής της Ένωσης υπέρ των ΙΑΠ 
και της αντιστάθμισης των 
μειονεκτημάτων που συνδέονται με την 
άκρως περιφερειακή θέση·

στρατηγικής της Ένωσης υπέρ των ΙΑΠ 
και της αντιστάθμισης των 
μειονεκτημάτων που συνδέονται με την 
άκρως περιφερειακή θέση και να 
προσεγγίζονται χωρίς αναστολές·

Or. de

Τροπολογία 41
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί από την Επιτροπή να 
προβλέψει, στο πλαίσιο της 
αντιστάθμισης των μειονεκτημάτων που 
συνδέονται με την ιδιαίτερα 
απομακρυσμένη θέση των εν λόγω 
περιφερειών, την εκπόνηση μιας 
πρότασης ευρωπαϊκής οδηγίας για τη 
ρύθμιση των τιμολογίων που εφαρμόζουν 
οι ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις 
στον τομέα των ταχυδρομικών 
υπηρεσιών και των τηλεπικοινωνιών, 
προκειμένου τα τιμολόγια αυτά να μην 
υπερβαίνουν το αντίτιμο των 
τηλεπικοινωνιών και των ταχυδρομικών 
αποστολών μεταξύ δύο ηπειρωτικών 
κρατών μελών·

Or. fr
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Τροπολογία 42
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα να επιφυλάξουν στη Ceuta και 
στη Melilla την ίδια μεταχείριση με αυτή 
που ισχύει για τις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία 43
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 299, 
παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, η 
πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία για 
τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες να μην υπόκειται στο ΑΕγχΠ 
τους σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο· 
εκτιμά ότι πρέπει να αυξηθούν τα 
ποσοστά κοινοτικής συγχρηματοδότησης 
για αυτές τις περιφέρειες·

Or. pt
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Τροπολογία 44
Iratxe García Pérez, Manuel Medina Ortega

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί να αποτελέσουν επίσης 
πρωταρχικούς τομείς προβληματισμού τα 
μέσα υπέρβασης της στενότητας των 
τοπικών αγορών, του ολοένα ανοικτότερου 
περιβάλλοντος ανταγωνισμού, της 
δύσκολης πρόσβασης σε διεξόδους προς 
την ευρωπαϊκή ηπειρωτική αγορά ή στις 
αντίστοιχες γεωγραφικές τους ζώνες, 
καθώς και η πραγματική συμμετοχή των 
ΙΑΠ στις ευρωπαϊκές πολιτικές 
καινοτομίας και καταπολέμησης του 
ψηφιακού χάσματος·

19. ζητεί να αποτελέσουν επίσης 
πρωταρχικούς τομείς προβληματισμού τα 
μέσα υπέρβασης της στενότητας των 
τοπικών αγορών, του ολοένα ανοικτότερου 
περιβάλλοντος ανταγωνισμού, της 
δύσκολης πρόσβασης σε διεξόδους προς 
την ευρωπαϊκή ηπειρωτική αγορά ή στις 
αντίστοιχες γεωγραφικές τους ζώνες, 
καθώς και η πραγματική συμμετοχή των 
ΙΑΠ στις ευρωπαϊκές πολιτικές 
καινοτομίας και καταπολέμησης του 
ψηφιακού χάσματος, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των 
δεσμών με τις γειτονικές χώρες·

Or. es

Τροπολογία 45
Margie Sudre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επιμένει η εταιρική σχέση, 
απαραίτητη για την επιτυχία της 
συζήτησης, να μην περιοριστεί μόνο στα
ευρωπαϊκά, εθνικά και τοπικά δημόσια
θεσμικά όργανα, αλλά να δοθεί η 
ευκαιρία, όπως και στο παρελθόν, να 
συμμετάσχει στη διαδικασία 
προβληματισμού το σύνολο του 
οικονομικού ιστού των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών, 
εκπροσωπούμενο από διαρθρωμένες 



PE402.891v01-00 28/29 AM\712633EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

οργανώσεις που βιώνουν καθημερινά τις 
επιπτώσεις των κοινοτικών πολιτικών επί 
τόπου·

Or. fr

Τροπολογία 46
Margie Sudre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκτιμά ότι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων 
πλεονεκτημάτων των ΙΑΠ, ιδίως δε ως 
προπυργίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, αποτελεί την 
καλύτερη στρατηγική για την εξασφάλιση 
της ενδογενούς και βιώσιμης ανάπτυξης 
των περιοχών αυτών·

20. εκτιμά ότι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων 
πλεονεκτημάτων των ΙΑΠ, ως προπυργίων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός 
ευρωπαϊκής ηπείρου, αποτελεί την 
καλύτερη στρατηγική για την εξασφάλιση 
της ενδογενούς και βιώσιμης ανάπτυξης 
των περιοχών αυτών, ιδίως δε μέσω του 
τουρισμού που θα περιλαμβάνει όλο τον 
πλούτο της ιστορίας τους και της 
πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και 
αρχιτεκτονικής τους κληρονομιάς, την 
οποία η Ένωση οφείλει να διαφυλάξει·

Or. fr

Τροπολογία 47
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
μια ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών μετά την εταιρική διάσκεψη 
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που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 14 
και 15 Μαΐου 2008, προκειμένου να γίνει 
η αποτίμηση και ο απολογισμός της 
προόδου που θα αναδείξει αυτή η 
διάσκεψη·

Or. fr

Τροπολογία 48
Madeleine Jouye de Grandmaison

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει μια μελέτη των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων της 
ΚΟΑ ζάχαρης και της ΚΟΑ μπανάνας·

Or. fr
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