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Τροπολογία 1
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της
Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2005 
σχετικά με την ατζέντα κοινωνικής 
πολιτικής (COM(2005)0033)

Or. de

Τροπολογία 2
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Περίπτωση 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 12 και 141
της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία δεσμεύουν τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ίσες 
ευκαιρίες για όλους τους πολίτες,

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 13 και 141
της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία δεσμεύουν τα 
κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ίσες 
ευκαιρίες για όλους τους πολίτες,

Or. de

Τροπολογία 3
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
στόχους της Κοινότητας, βάσει του άρθρου 
158 της Συνθήκης ΕΚ, είναι η προαγωγή 
της αρμονικής οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης του συνόλου της Κοινότητας 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους 
στόχους της Κοινότητας, βάσει του άρθρου 
158 της Συνθήκης ΕΚ, είναι η προαγωγή 
της αρμονικής οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης του συνόλου της Κοινότητας 
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και η μείωση των κοινωνικο-οικονομικών 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών 
καθώς επίσης και η μείωση της 
καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών 
περιοχών,

και η μείωση των κοινωνικο-οικονομικών 
διαφορών μεταξύ μεμονωμένων 
περιοχών,

Or. pl

Τροπολογία 4
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφορές
ενδέχεται να προκύψουν τόσο στο 
εσωτερικό όσο και μεταξύ περιοχών,

Or. en

Τροπολογία 5
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική
επιτυχία της ευρωπαϊκής εσωτερικής
αγοράς επικεντρώνεται στα κέντρα
βαρύτητας και λαμβάνοντας υπόψη ότι
ακόμα και στα κέντρα αυτά ορισμένοι 
τομείς της κοινωνίας δεν απολαμβάνουν
τα ίδια πλεονεκτήματα αλλά έρχονται 
ολοένα και περισσότερο αντιμέτωποι με 
τη φτώχεια,

Or. de
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Τροπολογία 6
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής συνιστά αυτοσκοπό και ότι 
συνεπώς το πεδίο εφαρμογής της δεν 
πρέπει να περιορίζεται στην εξυπηρέτηση 
των στόχων άλλων στρατηγικών, καθώς 
αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή,

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 7
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής συνιστά αυτοσκοπό και ότι 
συνεπώς το πεδίο εφαρμογής της δεν 
πρέπει να περιορίζεται στην εξυπηρέτηση 
των στόχων άλλων στρατηγικών, καθώς 
αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής δεν συνιστά αυτοσκοπό και ότι οι 
άνθρωποι της Ένωσης θα πρέπει να 
αποτελούν το επίκεντρο όλων των 
δράσεων και ότι συνεπώς το πεδίο 
εφαρμογής της δεν πρέπει να περιορίζεται 
στην εξυπηρέτηση των στόχων άλλων 
στρατηγικών, καθώς αυτό θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει την οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή,

Or. pl
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Τροπολογία 8
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει συμβάλει αποτελεσματικά 
μέχρι σήμερα στην υποβοήθηση των πλέον 
φτωχών περιοχών να καλύψουν την 
απόσταση που τις χωρίζει από τις 
κοινωνικο-οικονομικά ανεπτυγμένες 
περιοχές,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει συμβάλει αποτελεσματικά 
μέχρι σήμερα στην υποβοήθηση των πλέον 
φτωχών περιοχών να μειώσουν την 
απόσταση που τις χωρίζει από τις 
κοινωνικο-οικονομικά ανεπτυγμένες 
περιοχές,

Or. el

Τροπολογία 9
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει συμβάλει αποτελεσματικά 
μέχρι σήμερα στην υποβοήθηση των πλέον 
φτωχών περιοχών να καλύψουν την 
απόσταση που τις χωρίζει από τις 
κοινωνικο-οικονομικά ανεπτυγμένες
περιοχές,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει συμβάλει αποτελεσματικά 
μέχρι σήμερα στην υποβοήθηση των πλέον 
φτωχών και των αστικών περιοχών να 
καλύψουν την απόσταση που τις χωρίζει 
από τις κοινωνικο-οικονομικά 
ανεπτυγμένες περιοχές,

Or. de
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Τροπολογία 10
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ολόκληρες
χώρες εξακολουθούν να είναι
αντιμέτωπες με σοβαρές προκλήσεις όσον 
αφορά την ανάπτυξή τους και ότι δεν 
αναμένεται να υπάρξει σύγκλιση εντός 
του τρέχοντος πλαισίου 2007-2013,

Or. en

Τροπολογία 11
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η
αντιμετώπιση των κοινωνικών, των 
οικονομικών και των εδαφικών διαφορών
μεταξύ των πλουσιότερων και των 
φτωχότερων περιοχών παραμένει 
βασικός στόχος της πολιτικής συνοχής,

Or. en
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Τροπολογία 12
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα
υφιστάμενα μέσα και οι δημοσιονομικοί
πόροι δεν συνιστούν επαρκή βάση για την
αντιμετώπιση των ενδοπεριφερειακών
διαφορών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι
τόσο οι ευάλωτες κοινότητες και ομάδες 
όσο και ο βασικός ενδοπεριφερειακός 
στόχος της πολιτικής συνοχής δεν πρέπει 
να επηρεαστούν από την εισαγωγή νέων 
μέσων και δικαιούχων,

Or. en

Τροπολογία 13
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
μεγέθυνση τείνει να συγκεντρώνεται γύρω 
από τις πρωτεύουσες και τα μεγάλα αστικά 
κέντρα με αποτέλεσμα οι περιφερειακές 
και αγροτικές περιοχές να χαρακτηρίζονται 
από μη ομαλή κοινωνικο-οικονομική 
ανάπτυξη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
μεγέθυνση τείνει να συγκεντρώνεται γύρω 
από τις πρωτεύουσες και τα μεγάλα αστικά 
κέντρα με αποτέλεσμα οι περιφερειακές, 
ορεινές, νησιώτικες και αγροτικές 
περιοχές να χαρακτηρίζονται από μη 
ομαλή κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη,

Or. el
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Τροπολογία 14
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
μεγέθυνση τείνει να συγκεντρώνεται γύρω 
από τις πρωτεύουσες και τα μεγάλα αστικά 
κέντρα με αποτέλεσμα οι περιφερειακές 
και αγροτικές περιοχές να χαρακτηρίζονται 
από μη ομαλή κοινωνικο-οικονομική 
ανάπτυξη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
μεγέθυνση τείνει να συγκεντρώνεται γύρω 
από τις πρωτεύουσες κρατών και 
περιφερειών και τα μεγάλα αστικά κέντρα 
με αποτέλεσμα οι περιφερειακές και 
αγροτικές περιοχές να χαρακτηρίζονται 
από μη ομαλή κοινωνικο-οικονομική 
ανάπτυξη,

Or. pl

Τροπολογία 15
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
μεγέθυνση τείνει να συγκεντρώνεται γύρω 
από τις πρωτεύουσες και τα μεγάλα αστικά 
κέντρα με αποτέλεσμα οι περιφερειακές 
και αγροτικές περιοχές να 
χαρακτηρίζονται από μη ομαλή κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη η οικονομική μεγέθυνση 
συγκεντρώνεται γύρω από τις 
πρωτεύουσες και τα μεγάλα αστικά κέντρα 
με αποτέλεσμα άλλες περιοχές να 
χαρακτηρίζονται από μη ομαλή κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη,

Or. de



PE405.744v01-00 10/54 AM\719502EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 16
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
μεγέθυνση τείνει να συγκεντρώνεται γύρω 
από τις πρωτεύουσες και τα μεγάλα αστικά 
κέντρα με αποτέλεσμα οι περιφερειακές 
και αγροτικές περιοχές να χαρακτηρίζονται 
από μη ομαλή κοινωνικο-οικονομική 
ανάπτυξη,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
μεγέθυνση τείνει να συγκεντρώνεται γύρω 
από τις πρωτεύουσες και τα μεγάλα αστικά 
κέντρα με αποτέλεσμα οι περιφερειακές 
και αγροτικές περιοχές να χαρακτηρίζονται 
από μη ομαλή κοινωνικο-οικονομική 
ανάπτυξη και ο ευάλωτος χαρακτήρας
τους να επεκτείνεται σε κοινωνικές 
ομάδες και κοινότητες εντός των 
περιοχών αυτών,

Or. en

Τροπολογία 17
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δa. λαμβάνοντας υπόψη ότι ισότιμη
ανάπτυξη σημαίνει ότι κάθε περιφέρεια
και αστική περιοχή πρέπει να έχει την 
ευκαιρία, βάσει των δυνατοτήτων της, να 
καθορίζει την ανάπτυξή της σύμφωνα με 
τις ανάγκες της,

Or. de
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Τροπολογία 18
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας θέτει την εδαφική συνοχή ως 
έναν από τους στόχους της ΕΕ και 
προβλέπει κοινή αρμοδιότητα της Ένωσης 
και των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας αναφέρει την εδαφική συνοχή 
ως έναν από τους στόχους της ΕΕ και 
προβλέπει κοινή αρμοδιότητα της Ένωσης 
και των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα,

Or. pl

Τροπολογία 19
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ea. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια
«ευάλωτη κοινότητα» είναι πολύ ευρεία
και ότι δεν υπάρχουν σαφή κριτήρια για 
τον καθορισμό της,

Or. fr

Τροπολογία 20
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
περιοχές εξακολουθούν να υφίστανται τις 
συνέπειες του απόκεντρου χαρακτήρα 
τους και δεν διαθέτουν τις αναγκαίες 

διαγράφεται
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υποδομές που θα τους επέτρεπαν να 
αξιοποιήσουν ευκαιρίες για ουσιαστική 
ανάπτυξη ώστε να πλησιάσουν το μέσο 
αναπτυξιακό επίπεδο της ΕΕ,

Or. de

Τροπολογία 21
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση
των μεταφορικών υποδομών θα
καταστήσει περισσότερο προσβάσιμες τις 
απομονωμένες περιοχές και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η βελτίωση των υπηρεσιών 
γενικού συμφέροντος, ιδίως της 
εκπαίδευσης, θα βελτιώσει τη ζωή των 
ευάλωτων ομάδων και κοινοτήτων,

Or. fr

Τροπολογία 22
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον 
φτωχές περιοχές δεν διαθέτουν τους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους ώστε 
να συγχρηματοδοτήσουν τα έργα που 
είναι επιλέξιμα για κοινοτική 
χρηματοδότηση και επιπλέον οι εν λόγω 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον 
φτωχές περιοχές δεν διαθέτουν τους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους ώστε 
να συμβάλουν και αυτές από την πλευρά 
τους στη χρηματοδότηση των έργων που 
είναι επιλέξιμα για κοινοτική 
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περιφέρειες συχνά δεν διαθέτουν τη 
διοικητική υποδομή και το ανθρώπινο 
δυναμικό που απαιτούνται για την 
αποδοτική χρήση της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης,

χρηματοδότηση και επιπλέον οι εν λόγω 
περιφέρειες συχνά δεν διαθέτουν τη 
διοικητική υποδομή και το ανθρώπινο 
δυναμικό που απαιτούνται για την 
αποδοτική χρήση της χορηγούμενης
χρηματοδότησης,

Or. pl

Τροπολογία 23
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον 
φτωχές περιοχές δεν διαθέτουν τους 
αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους 
ώστε να συγχρηματοδοτήσουν τα έργα που 
είναι επιλέξιμα για κοινοτική 
χρηματοδότηση και επιπλέον οι εν λόγω 
περιφέρειες συχνά δεν διαθέτουν τη 
διοικητική υποδομή και το ανθρώπινο 
δυναμικό που απαιτούνται για την 
αποδοτική χρήση της χορηγούμενης 
χρηματοδότησης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
διασφαλίσουν ότι οι πλέον φτωχές 
περιοχές τους θα μπορούν να 
συγχρηματοδοτήσουν τα έργα που είναι 
επιλέξιμα για κοινοτική χρηματοδότηση 
και επιπλέον οι εν λόγω περιφέρειες συχνά 
δεν διαθέτουν τη διοικητική υποδομή και 
το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτούνται 
για την αποδοτική χρήση της 
χορηγούμενης χρηματοδότησης,

Or. de

Τροπολογία 24
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του 
ισχυρού της εδαφικού αντικτύπου, η 
πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου πρέπει 
να ενσωματωθεί στην περιφερειακή 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο
να ενισχυθούν οι συνέργειες και η
συμπληρωματικότητα μεταξύ της
πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου και 
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πολιτική προκειμένου να ενισχυθούν οι 
συνέργειες και η συμπληρωματικότητα 
μεταξύ των πολιτικών αυτών,

της περιφερειακής πολιτικής και να 
αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της εκ νέου ενσωμάτωσης 
αυτών των πολιτικών

Or. cs

Τροπολογία 25
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του 
ισχυρού της εδαφικού αντικτύπου, η 
πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου πρέπει 
να ενσωματωθεί στην περιφερειακή 
πολιτική προκειμένου να ενισχυθούν οι 
συνέργειες και η συμπληρωματικότητα
μεταξύ των πολιτικών αυτών,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του 
ισχυρού της εδαφικού αντικτύπου, η 
πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου πρέπει 
να συντονισθεί καλύτερα με την
περιφερειακή πολιτική προκειμένου να 
ενισχυθούν οι συνέργειες και η 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των 
πολιτικών αυτών,

Or. de

Τροπολογία 26
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη διαθέσιμων και συγκρίσιμων 
στατιστικών δεδομένων στο 
μικροπεριφερειακό επίπεδο για το σύνολο 
των περιφερειών της ΕΕ και ότι οι 
δείκτες κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε επίπεδο 
NUTS 2 δεν επαρκούν για τη στόχευση 
των αποκλεισμένων μικροπεριφερειών,

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 27
Rolf Berend

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη διαθέσιμων και συγκρίσιμων 
στατιστικών δεδομένων στο 
μικροπεριφερειακό επίπεδο για το σύνολο 
των περιφερειών της ΕΕ και ότι οι δείκτες 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε επίπεδο NUTS 2 
δεν επαρκούν για τη στόχευση των 
αποκλεισμένων μικροπεριφερειών,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
έλλειψη διαθέσιμων και συγκρίσιμων 
στατιστικών δεδομένων στο 
μικροπεριφερειακό επίπεδο για τις 
περιφέρειες εκείνες της ΕΕ όπου ζουν
ευάλωτες κοινότητες και ομάδες,

Or. de

Τροπολογία 28
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών μικροπεριφερειών 
αντιμετωπίζει σύνθετα και πολυδιάστατα 
προβλήματα που άπτονται της 
απομακρυσμένης τους θέσης, της έλλειψης 
υποδομών, της κοινωνικο-οικονομικής 
τους υπανάπτυξης, των διαδικασιών 
αποβιομηχανοποίησης, των χαμηλών 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
έλλειψης διοικητικής υποδομής, της 
διαγενεακής ανεργίας, των κακών 
συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, της 
περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών μικροπεριφερειών 
αντιμετωπίζει σύνθετα και πολυδιάστατα 
προβλήματα που άπτονται της 
απομακρυσμένης τους θέσης, της έλλειψης 
υλικοτεχνικών υποδομών, της κοινωνικο-
οικονομικής τους υπανάπτυξης, των 
διαδικασιών αποβιομηχανοποίησης, των 
χαμηλών επιπέδων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, της έλλειψης διοικητικής 
υποδομής, της διαγενεακής ανεργίας, των 
κακών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, 
της περιορισμένης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, της 
έλλειψης συνθηκών για τεχνολογική 



PE405.744v01-00 16/54 AM\719502EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων, ανάπτυξη και πρόοδο και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 
μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων,

Or. el

Τροπολογία 29
Σταύρος Αρναουτάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών μικροπεριφερειών 
αντιμετωπίζει σύνθετα και πολυδιάστατα 
προβλήματα που άπτονται της 
απομακρυσμένης τους θέσης, της 
έλλειψης υποδομών, της κοινωνικο-
οικονομικής τους υπανάπτυξης, των 
διαδικασιών αποβιομηχανοποίησης, των 
χαμηλών επιπέδων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, της έλλειψης διοικητικής 
υποδομής, της διαγενεακής ανεργίας, των 
κακών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, 
της περιορισμένης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 
μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών μικροπεριφερειών 
αντιμετωπίζει σύνθετα και πολυδιάστατα 
προβλήματα που άπτονται της 
απομακρυσμένης τους θέσης, της 
μειωμένης προσπελασιμότητας, της 
έλλειψης βασικών υποδομών, της 
κοινωνικο-οικονομικής τους υπανάπτυξης, 
των διαδικασιών αποβιομηχανοποίησης, 
των χαμηλών επιπέδων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, της έλλειψης διοικητικής 
υποδομής, της διαγενεακής ανεργίας, των 
κακών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, 
της περιορισμένης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 
μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων,

Or. el

Τροπολογία 30
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει 
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έλλειψη διαθέσιμων και συγκρίσιμων 
στατιστικών δεδομένων στο 
μικροπεριφερειακό επίπεδο για το σύνολο 
των περιφερειών της ΕΕ και ότι οι δείκτες 
κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε επίπεδο NUTS 2
δεν επαρκούν για τη στόχευση των 
αποκλεισμένων μικροπεριφερειών,

έλλειψη διαθέσιμων και συγκρίσιμων 
στατιστικών δεδομένων στα επίπεδα της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
τοπικής αυτοδιοίκησης
(μικροπεριφέρειες) για το σύνολο των 
περιφερειών της ΕΕ και ότι οι δείκτες κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ σε επίπεδο NUTS 2 δεν 
επαρκούν για τη στόχευση των 
αποκλεισμένων μικροπεριφερειών,

Or. en

Τροπολογία 31
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο 
αποκλεισμός έχουν έντονο εδαφικό 
χαρακτήρα και ότι οι ευάλωτες ομάδες 
συγκεντρώνονται στις φτωχές 
περιοχές·και λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες 
οι περιοχές της Ένωσης θα έπρεπε να 
επωφεληθούν ανάλογων αναπτυξιακών 
ευκαιριών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια και ο 
αποκλεισμός έχουν έντονο εδαφικό 
χαρακτήρα,

Or. de

Τροπολογία 32
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών 
μικροπεριφερειών αντιμετωπίζει σύνθετα 
και πολυδιάστατα προβλήματα που 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατζέντα
κοινωνικής πολιτικής απαιτεί από τα
κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τη
φτώχεια και τον αποκλεισμό, να
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άπτονται της απομακρυσμένης τους 
θέσης, της έλλειψης υποδομών, της 
κοινωνικο-οικονομικής τους 
υπανάπτυξης, των διαδικασιών 
αποβιομηχανοποίησης, των χαμηλών 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
της έλλειψης διοικητικής υποδομής, της 
διαγενεακής ανεργίας, των κακών 
συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, της 
περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 
μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων,

διασφαλίσουν ότι κάθε πολίτης θα έχει
ένα ελάχιστο εισόδημα, να εντάξουν 
ενεργά στην αγορά εργασίας όλα τα 
άτομα που υποφέρουν από αποκλεισμό 
και να εγγυηθούν σε κάθε πολίτη 
απεριόριστη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και άλλες υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι εθνοτικές μειονότητες και οι 
μετανάστριες συχνά ανήκουν σε ιδιαίτερα 
μειονεκτούσες ομάδες,

Or. de

Τροπολογία 33
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών μικροπεριφερειών 
αντιμετωπίζει σύνθετα και πολυδιάστατα 
προβλήματα που άπτονται της 
απομακρυσμένης τους θέσης, της 
έλλειψης υποδομών, της κοινωνικο-
οικονομικής τους υπανάπτυξης, των 
διαδικασιών αποβιομηχανοποίησης, των 
χαμηλών επιπέδων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, της έλλειψης διοικητικής 
υποδομής, της διαγενεακής ανεργίας, των 
κακών συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, 
της περιορισμένης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 
μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών μικροπεριφερειών 
αντιμετωπίζει σύνθετα και πολυδιάστατα 
προβλήματα που άπτονται της έλλειψης 
υποδομών, της κοινωνικο-οικονομικής 
τους υπανάπτυξης, των διαδικασιών 
αποβιομηχανοποίησης, των χαμηλών 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
έλλειψης διοικητικής υποδομής, των 
υψηλών επιπέδων ανεργίας, των κακών 
συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, της 
περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 
μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων,

Or. fr
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Τροπολογία 34
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών μικροπεριφερειών 
αντιμετωπίζει σύνθετα και πολυδιάστατα 
προβλήματα που άπτονται της 
απομακρυσμένης τους θέσης, της έλλειψης 
υποδομών, της κοινωνικο-οικονομικής 
τους υπανάπτυξης, των διαδικασιών 
αποβιομηχανοποίησης, των χαμηλών 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
έλλειψης διοικητικής υποδομής, της 
διαγενεακής ανεργίας, των κακών 
συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, της 
περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 
μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών μικροπεριφερειών 
αντιμετωπίζει σύνθετα και πολυδιάστατα 
προβλήματα που άπτονται της 
απομακρυσμένης τους θέσης, της έλλειψης 
κατάλληλων υποδομών (ιδίως όσον 
αφορά τις μεταφορές και την τεχνολογία 
πληροφοριών), της κοινωνικο-οικονομικής 
τους υπανάπτυξης, των διαδικασιών 
αποβιομηχανοποίησης, των χαμηλών 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
έλλειψης διοικητικής υποδομής, της 
διαγενεακής ανεργίας, των κακών 
συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, της 
περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 
μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων,

Or. pl

Τροπολογία 35
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών μικροπεριφερειών 
αντιμετωπίζει σύνθετα και πολυδιάστατα 
προβλήματα που άπτονται της 
απομακρυσμένης τους θέσης, της έλλειψης 
υποδομών, της κοινωνικο-οικονομικής 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα 
των πλέον μειονεκτικών μικροπεριφερειών 
αντιμετωπίζει σύνθετα και πολυδιάστατα 
προβλήματα που άπτονται της 
απομακρυσμένης τους θέσης, της έλλειψης 
υποδομών, της κοινωνικο-οικονομικής 
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τους υπανάπτυξης, των διαδικασιών 
αποβιομηχανοποίησης, των χαμηλών 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
έλλειψης διοικητικής υποδομής, της 
διαγενεακής ανεργίας, των κακών 
συνθηκών στέγασης και διαβίωσης, της 
περιορισμένης πρόσβασης σε υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 
μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων,

τους υπανάπτυξης, των διαδικασιών 
αποβιομηχανοποίησης, των χαμηλών 
επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, της 
έλλειψης διοικητικής υποδομής, της 
διαγενεακής και διαρθρωτικής ανεργίας, 
των κακών συνθηκών στέγασης και 
διαβίωσης, της περιορισμένης πρόσβασης 
σε υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και της 
συγκέντρωσης περιθωριοποιημένων 
μειονοτήτων και ευάλωτων ομάδων,

Or. en

Τροπολογία 36
Σταύρος Αρναουτάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
περιοχές εξακολουθούν να υφίστανται τις 
συνέπειες του απόκεντρου χαρακτήρα 
τους και δεν διαθέτουν τις αναγκαίες 
υποδομές που θα τους επέτρεπαν να 
αξιοποιήσουν ευκαιρίες για ουσιαστική 
ανάπτυξη ώστε να πλησιάσουν το μέσο 
αναπτυξιακό επίπεδο της ΕΕ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές 
περιοχές εξακολουθούν να υφίστανται τις 
συνέπειες του απόκεντρου χαρακτήρα και 
των γεωγραφικών μειονεκτημάτων τους
και δεν διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές 
που θα τους επέτρεπαν να αξιοποιήσουν 
ευκαιρίες για ουσιαστική ανάπτυξη ώστε 
να πλησιάσουν το μέσο αναπτυξιακό 
επίπεδο της ΕΕ,

Or. el

Τροπολογία 37
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η εδαφική συγκέντρωση 
ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων και η

1. τονίζει ότι η εδαφική συγκέντρωση 
ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων και η 



AM\719502EL.doc 21/54 PE405.744v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ισχυρή γεωγραφική παράμετρος του 
κοινωνικού διαχωρισμού στις πλέον 
υποανάπτυκτες περιοχές συνιστά μια 
ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τη 
συνοχή των εδαφών της ΕΕ·

ισχυρή επίδραση της παραμέλησης
ορισμένων κοινωνιών στον διαχωρισμό
στις πλέον υποανάπτυκτες περιοχές
συνιστά μια ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση 
για τη συνοχή των εδαφών της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 38
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η εδαφική συγκέντρωση 
ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων και η 
ισχυρή γεωγραφική παράμετρος του 
κοινωνικού διαχωρισμού στις πλέον 
υποανάπτυκτες περιοχές συνιστά μια 
ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τη 
συνοχή των εδαφών της ΕΕ·

1. τονίζει ότι οι πλέον υποανάπτυκτες 
περιοχές ενδέχεται να επηρεάζονται από 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, κάτι που
συνιστά μια ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση 
για τη συνοχή των εδαφών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 39
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η εδαφική συγκέντρωση 
ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων και η 
ισχυρή γεωγραφική παράμετρος του 
κοινωνικού διαχωρισμού στις πλέον 
υποανάπτυκτες περιοχές συνιστά μια 
ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τη 
συνοχή των εδαφών της ΕΕ·

1. τονίζει ότι η εδαφική συγκέντρωση 
ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων συνιστά 
μια ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τη 
συνοχή των εδαφών της ΕΕ·

Or. pl
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Τροπολογία 40
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι η εδαφική συγκέντρωση 
ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων και η 
ισχυρή γεωγραφική παράμετρος του 
κοινωνικού διαχωρισμού στις πλέον 
υποανάπτυκτες περιοχές συνιστά μια 
ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τη 
συνοχή των εδαφών της ΕΕ·

1. τονίζει ότι η εδαφική συγκέντρωση 
ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων και η 
ισχυρή γεωγραφική παράμετρος του 
κοινωνικού διαχωρισμού στις πλέον 
υποανάπτυκτες περιοχές συνιστά μια 
ολοένα μεγαλύτερη πρόκληση για τη 
συνοχή των εδαφών της ΕΕ· υπογραμμίζει
δε ότι το εν λόγω φαινόμενο δεν 
παρατηρείται μόνο διαπεριφερειακά σε 
υποανάπτυκτες περιοχές αλλά 
ενδοπεριφερειακά, σε σημαντικό βαθμό, 
τόσο σε υπό ανάπτυξη όσο και σε 
ανεπτυγμένες περιοχές και χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής, διότι οι ευάλωτες 
αυτές κοινότητες και ομάδες τείνουν να 
χάνονται στο πλαίσιο μιας γενικότερης 
καλής εικόνας,

Or. el

Τροπολογία 41
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει
λεπτομερή μελέτη για το εν λόγω ζήτημα, 
ούτως ώστε να αντιμετωπίσει δεόντως τα 
προβλήματα με τα οποία έρχονται 
αντιμέτωπες οι ευάλωτες κοινότητες και 
ομάδες·

Or. en
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Τροπολογία 42
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1a. τονίζει ότι, για να επιτευχθεί ο
στόχος της οικονομικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής, το κοινό πολιτικό
καθήκον υπαγορεύει να δοθούν ίσες
ευκαιρίες σε κάθε πολίτη, ασχέτως του
τόπου διαμονής και της κοινωνικής του 
θέσης, ώστε να καταπολεμηθεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και ιδιαίτερα η 
διαιώνιση της φτώχειας από γενιά σε 
γενιά, ιδίως μεταξύ των μειονεκτουσών 
ομάδων·

Or. de

Τροπολογία 43
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία
σχετικά με τα κριτήρια που αφορούν τον
καθορισμό των ευάλωτων ομάδων και 
κοινοτήτων·

Or. fr
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Τροπολογία 44
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει συνεπώς ότι λόγω της 
εδαφικής φύσης του αποκλεισμού και του 
κοινωνικού διαχωρισμού το πρόβλημα 
πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο της εδαφικής 
συνοχής·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 45
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει συνεπώς ότι λόγω της 
εδαφικής φύσης του αποκλεισμού και του 
κοινωνικού διαχωρισμού το πρόβλημα 
πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο της εδαφικής 
συνοχής·

2. εκτιμά ότι η εδαφική διάσταση του
κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο της 
πολιτικής για την εδαφική συνοχή·

Or. fr

Τροπολογία 46
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει συνεπώς ότι λόγω της 
εδαφικής φύσης του αποκλεισμού και του 
κοινωνικού διαχωρισμού το πρόβλημα 

2. επισημαίνει συνεπώς ότι το γεγονός ότι 
η φύση του αποκλεισμού και του 
κοινωνικού διαχωρισμού είναι συχνά 
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πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο της εδαφικής 
συνοχής·

εδαφική, σημαίνει ότι το πρόβλημα πρέπει 
να τεθεί στο πλαίσιο της εδαφικής 
συνοχής·

Or. pl

Τροπολογία 47
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει συνεπώς ότι λόγω της 
εδαφικής φύσης του αποκλεισμού και του 
κοινωνικού διαχωρισμού το πρόβλημα 
πρέπει να τεθεί στο πλαίσιο της εδαφικής 
συνοχής·

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. pl

Τροπολογία 48
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. παροτρύνει την Επιτροπή να
αξιολογήσει την επίδραση της πολιτικής
συνοχής στις αντίστοιχες ομάδες 
πληθυσμών και τις ευάλωτες κατηγορίες 
ανθρώπων κατά την περίοδο 2000-2006·

Or. fr
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Τροπολογία 49
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι οι 
οριζόντιες δράσεις δεν αρκούν για την 
επίλυση των προβλημάτων του εδαφικού
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση και 
εστιάζοντας στο δυναμικό αυτών των 
περιοχών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες·

3. υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι οι 
οριζόντιες δράσεις δεν αρκούν για την 
επίλυση των εδαφικών προβλημάτων του
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση και 
εστιάζοντας στο δυναμικό αυτών των 
περιοχών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες·

Or. fr

Τροπολογία 50
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι οι 
οριζόντιες δράσεις δεν αρκούν για την 
επίλυση των προβλημάτων του εδαφικού 
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση και 
εστιάζοντας στο δυναμικό αυτών των 
περιοχών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες·

3. υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι οι 
οριζόντιες δράσεις δεν αρκούν για την 
επίλυση των προβλημάτων του εδαφικού 
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, υιοθετώντας μια πολιτική
εξισορρόπησης, εφαρμόζοντας στην 
πράξη την ολοκληρωμένη διατομεακή 
προσέγγιση και εστιάζοντας στο δυναμικό 
αυτών των περιοχών, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τις γεωγραφικές τους 
ιδιαιτερότητες·

Or. pl
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Τροπολογία 51
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι οι 
οριζόντιες δράσεις δεν αρκούν για την 
επίλυση των προβλημάτων του εδαφικού 
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση και 
εστιάζοντας στο δυναμικό αυτών των 
περιοχών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες·

3. υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι οι 
οριζόντιες δράσεις δεν αρκούν για την 
επίλυση των προβλημάτων του εδαφικού 
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
συνολική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση και 
εστιάζοντας στο δυναμικό αυτών των 
περιοχών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες·

Or. bg

Τροπολογία 52
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι οι 
οριζόντιες δράσεις δεν αρκούν για την 
επίλυση των προβλημάτων του εδαφικού
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση και 
εστιάζοντας στο δυναμικό αυτών των 
περιοχών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες·

3. υπογραμμίζει ότι οι οριζόντιες δράσεις 
δεν αρκούν για την επίλυση των 
προβλημάτων του κοινωνικού
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση και 
εστιάζοντας στο δυναμικό όλων των 
περιοχών της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 53
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι οι 
οριζόντιες δράσεις δεν αρκούν για την 
επίλυση των προβλημάτων του εδαφικού 
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση 
και εστιάζοντας στο δυναμικό αυτών των 
περιοχών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες·

3. υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι μόνο οι 
μεμονωμένες δράσεις δεν αρκούν για την 
επίλυση των προβλημάτων του εδαφικού 
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια 
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση·

Or. de

Τροπολογία 54
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι οι 
οριζόντιες δράσεις δεν αρκούν για την 
επίλυση των προβλημάτων του εδαφικού 
αποκλεισμού και συνιστά κατά συνέπεια
στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μια 
ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση και 
εστιάζοντας στο δυναμικό αυτών των 
περιοχών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες·

3. συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
μια ολιστική εδαφική αναπτυξιακή 
στρατηγική, εφαρμόζοντας στην πράξη την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση και 
εστιάζοντας στο δυναμικό αυτών των 
περιοχών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις 
γεωγραφικές τους ιδιαιτερότητες·

Or. pl
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Τροπολογία 55
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των 
κοινοτήτων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες 
λόγω της τοποθεσίας τους σε περιοχές με
συνδυασμό γεωγραφικών 
μειονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένης, 
για παράδειγμα, της απομακρυσμένης 
τους θέσης, του αραιού πληθυσμού τους, 
του νησιωτικού ή ορεινού χαρακτήρα
τους και των αντίξοων κλιματικών 
συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 56
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3a. τονίζει τη σημασία μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης και
επισημαίνει ότι η κατάσταση της
σωματικής και πνευματικής υγείας των
ευάλωτων ομάδων καθορίζεται σε μεγάλο
βαθμό από τις συνθήκες του τόπου στον
οποίο ζουν, με αποτέλεσμα, προκειμένου 
να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής των 
πληττόμενων, να πρέπει να παρέχεται 
πρόσθετη βοήθεια στις υστερούσες 
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περιφέρειες για την υλοποίηση
προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση του 
τόπου διαμονής και της περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης·

Or. hu

Τροπολογία 57
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. εφιστά την προσοχή –εφόσον η καλή
κατάσταση υγείας των κατοίκων μιας
συγκεκριμένης περιοχής είναι ουσιώδης
για τη βελτίωση των κοινωνικών
παραγόντων– στην ανάγκη να αποτελέσει 
προτεραιότητα η ανάπτυξη ενός υγιούς
περιβάλλοντος σε επίπεδο Κοινότητας, 
κρατών μελών και περιφέρειας, ούτως 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 
πολιτικής συνοχής·

Or. hu

Τροπολογία 58
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν, μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης εδαφικού 
προσανατολισμού, οι παρατηρούμενες 
ελλείψεις όσον αφορά την ισότητα 
ευκαιριών και η αύξηση των κοινωνικών 
συγκρούσεων λόγω της συγκέντρωσης 

4. επισημαίνει την ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν, μέσω μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, οι 
παρατηρούμενες ελλείψεις όσον αφορά την 
ισότητα ευκαιριών και η ενδεχόμενη
αύξηση των κοινωνικών συγκρούσεων σε 
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ευάλωτων ομάδων σε συγκεκριμένες
περιοχές·

υποανάπτυκτες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 59
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. σημειώνει, εν προκειμένω, ότι 
ευάλωτες ομάδες ενδέχεται να υπάρχουν 
σε όλες τις περιοχές, ακόμα και στις 
πλέον ευημερείς, και ότι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις ομάδες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 60
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών καθώς και των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και 
των συναφών ΜΚΟ στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
αναπτυξιακών στρατηγικών σε 
μικροπεριφερειακό επίπεδο και τη 
σημασία της υποστήριξης των 
πρωτοβουλιών που ξεκινούν από τη βάση·

5. υπογραμμίζει τη σημασία της 
συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών καθώς και των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και 
των συναφών ΜΚΟ στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση ολοκληρωμένων 
αναπτυξιακών στρατηγικών και τη 
σημασία της υποστήριξης των 
πρωτοβουλιών που ξεκινούν από τη βάση·

Or. de
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Τροπολογία 61
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6..καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
ανεπτυγμένων πόλεων και των 
αποκλεισμένων αγροτικών περιοχών και 
να εκπονήσουν μακροπρόθεσμα 
προγράμματα για συγκεκριμένες 
ευάλωτες ομάδες, με τη συμμετοχή των 
τοπικών αρχών, των συναφών 
κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και 
εκπροσώπων των ομάδων-στόχων στη 
διαδικασία λήψης και εφαρμογής των 
αποφάσεων προκειμένου οι ανάγκες τους 
να αντιμετωπιστούν με τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαγενεακής 
ανεργίας·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 62
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
ανεπτυγμένων πόλεων και των 
αποκλεισμένων αγροτικών περιοχών και 
να εκπονήσουν μακροπρόθεσμα 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
ανεπτυγμένων πόλεων και των 
απομονωμένων περιοχών,
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών
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προγράμματα για συγκεκριμένες ευάλωτες 
ομάδες, με τη συμμετοχή των τοπικών 
αρχών, των συναφών κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων και εκπροσώπων των 
ομάδων-στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαγενεακής 
ανεργίας·

ζωνών, και να εκπονήσουν 
μακροπρόθεσμα προγράμματα για 
συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, με τη 
συμμετοχή των τοπικών αρχών, των 
συναφών κοινωνικών και οικονομικών 
εταίρων και εκπροσώπων των ομάδων-
στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαγενεακής και 
διαρθρωτικής ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 63
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
ανεπτυγμένων πόλεων και των 
αποκλεισμένων αγροτικών περιοχών και 
να εκπονήσουν μακροπρόθεσμα 
προγράμματα για συγκεκριμένες ευάλωτες 
ομάδες, με τη συμμετοχή των τοπικών 
αρχών, των συναφών κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων και εκπροσώπων των 
ομάδων-στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαγενεακής 
ανεργίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν τη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
πόλεων και των αγροτικών περιοχών 
ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες 
αυτών και να εκπονήσουν μακροπρόθεσμα 
προγράμματα για συγκεκριμένες ευάλωτες 
ομάδες και κοινότητες, με τη συμμετοχή 
των τοπικών αρχών, των συναφών 
κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και 
εκπροσώπων των αντίστοιχων ομάδων 
πληθυσμού στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και των έμμεσων συνεπειών 
του·

Or. fr
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Τροπολογία 64
Σταύρος Αρναουτάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
ανεπτυγμένων πόλεων και των 
αποκλεισμένων αγροτικών περιοχών και 
να εκπονήσουν μακροπρόθεσμα 
προγράμματα για συγκεκριμένες ευάλωτες 
ομάδες, με τη συμμετοχή των τοπικών 
αρχών, των συναφών κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων και εκπροσώπων των 
ομάδων-στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαγενεακής 
ανεργίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
ανεπτυγμένων πόλεων και των 
αποκλεισμένων αγροτικών περιοχών και 
να εκπονήσουν μακροπρόθεσμα 
προγράμματα για συγκεκριμένες ευάλωτες 
ομάδες, με τη συμμετοχή των τοπικών 
αρχών, των συναφών κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων και εκπροσώπων των 
ομάδων-στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του
κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας 
και της διαγενεακής ανεργίας·

Or. el

Τροπολογία 65
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
ανεπτυγμένων πόλεων και των 
αποκλεισμένων αγροτικών περιοχών και 
να εκπονήσουν μακροπρόθεσμα 
προγράμματα για συγκεκριμένες ευάλωτες 
ομάδες, με τη συμμετοχή των τοπικών 

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
ανεπτυγμένων πόλεων και των 
αποκλεισμένων αγροτικών, δυσπρόσιτων, 
ορεινών και νησιωτικών περιοχών και να 
εκπονήσουν μακροπρόθεσμα προγράμματα 
για συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, με τη 
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αρχών, των συναφών κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων και εκπροσώπων των 
ομάδων-στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαγενεακής 
ανεργίας·

συμμετοχή των τοπικών αρχών, των 
συναφών κοινωνικών και οικονομικών 
εταίρων και εκπροσώπων των ομάδων-
στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαγενεακής ανεργίας 
και την ενίσχυση μέσων πρόσβασης σε 
εκπαίδευση, κατάρτιση και νέες 
τεχνολογίες·

Or. el

Τροπολογία 66
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
ανεπτυγμένων πόλεων και των 
αποκλεισμένων αγροτικών περιοχών και 
να εκπονήσουν μακροπρόθεσμα 
προγράμματα για συγκεκριμένες ευάλωτες 
ομάδες, με τη συμμετοχή των τοπικών 
αρχών, των συναφών κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων και εκπροσώπων των 
ομάδων-στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαγενεακής 
ανεργίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
πόλεων και των αγροτικών περιοχών, κατά 
τρόπο ανάλογο με τις εκάστοτε 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και να 
εκπονήσουν μακροπρόθεσμα προγράμματα 
για συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, με τη 
συμμετοχή των τοπικών αρχών, των 
συναφών κοινωνικών και οικονομικών 
εταίρων και εκπροσώπων των ομάδων-
στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαιώνισης της 
φτώχειας από γενιά σε γενιά·

Or. fr
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Τροπολογία 67
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων μεταξύ των 
ανεπτυγμένων πόλεων και των 
αποκλεισμένων αγροτικών περιοχών και 
να εκπονήσουν μακροπρόθεσμα 
προγράμματα για συγκεκριμένες ευάλωτες 
ομάδες, με τη συμμετοχή των τοπικών 
αρχών, των συναφών κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων και εκπροσώπων των 
ομάδων-στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαγενεακής 
ανεργίας·

6. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εξασφαλίσουν την ισόρροπη διάθεση 
χρηματοδοτικών πόρων και να εκπονήσουν 
μακροπρόθεσμα προγράμματα για 
συγκεκριμένες ευάλωτες κοινότητες και
ομάδες, με τη συμμετοχή των τοπικών 
αρχών, των συναφών κοινωνικών και
οικονομικών εταίρων και εκπροσώπων των 
ομάδων-στόχων στη διαδικασία λήψης και 
εφαρμογής των αποφάσεων προκειμένου 
οι ανάγκες τους να αντιμετωπιστούν με τον 
βέλτιστο δυνατό τρόπο και να εξευρεθούν 
ουσιαστικές λύσεις για την εξάλειψη του 
αποκλεισμού και της διαγενεακής 
ανεργίας·

Or. en

Τροπολογία 68
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό τις συνέργειες και τη 
συμπληρωματικότητα που μπορούν να 
επιτευχθούν μεταξύ των διαφόρων 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 

7. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό τις συνέργειες και τη 
συμπληρωματικότητα που μπορούν να 
επιτευχθούν μεταξύ των διαφόρων 
χρηματοδοτικών μέσων, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
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Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη, προκειμένου να 
αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους·

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, το 
πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για τη 
δημόσια υγεία και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική 
Ανάπτυξη, προκειμένου να αυξηθεί η 
προστιθέμενη αξία τους·

Or. fr

Τροπολογία 69
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, στο 
πλαίσιο της σχεδιαζόμενης Πράσινης 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή, έναν 
πλήρη ορισμό της εδαφικής συνοχής και 
να προσδιορίσει τα μέσα για την επίτευξη 
των εδαφικών στόχων·

8. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, στο 
πλαίσιο της σχεδιαζόμενης Πράσινης 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή, έναν όσο 
το δυνατόν σαφέστερο ορισμό της 
εδαφικής συνοχής και να προσδιορίσει τα 
μέσα για την επίτευξη των εδαφικών 
στόχων·

Or. pl

Τροπολογία 70
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, στο 
πλαίσιο της σχεδιαζόμενης Πράσινης 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή, έναν 
πλήρη ορισμό της εδαφικής συνοχής και

8. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, στο 
πλαίσιο της σχεδιαζόμενης Πράσινης 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή, έναν 
στόχο και έναν σαφή ορισμό της εδαφικής 



PE405.744v01-00 38/54 AM\719502EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

να προσδιορίσει τα μέσα για την επίτευξη 
των εδαφικών στόχων·

συνοχής, τα κριτήρια που την 
προσδιορίζουν και τα θεσμικά της 
όργανα, συμπεριλαμβανομένων των 
μέσων για την επίτευξη των εδαφικών 
στόχων·

Or. pl

Τροπολογία 71
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης του προβλήματος τόσο 
της ύπαρξης μεταφορικών δικτύων όσο 
και της πρόσβασης σε αυτά, δεδομένου 
ότι ο αποκλεισμός καθιστά διπλά 
ευάλωτες τις κοινότητες και τις ομάδες 
εκείνες που ζουν σε δυσπρόσιτες και 
απομακρυσμένες περιοχές·

Or. el

Τροπολογία 72
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να κοινοποιήσουν συγκρίσιμα στατιστικά 
δεδομένα για το μικροπεριφερειακό 
επίπεδο για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους κοινωνικούς 
δείκτες, προκειμένου να προσδιοριστούν 
σαφώς οι πλέον υποανάπτυκτες περιοχές 
που βρίσκονται κάτω από το παραδοσιακό 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να κοινοποιήσουν συγκρίσιμα στατιστικά 
δεδομένα για το μικροπεριφερειακό 
επίπεδο για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 
χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Ανθρώπινης 
Ανάπτυξης που έχει θεσπισθεί από τα 
Ηνωμένα Έθνη ή κάποιον παρόμοιο 
δείκτη, προκειμένου να προσδιοριστούν 
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επίπεδο NUTS 2 και να καταστεί σαφής η 
σοβαρότητα των διογκούμενων 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων·

σαφώς οι πλέον υποανάπτυκτες περιοχές 
που βρίσκονται κάτω από το παραδοσιακό 
επίπεδο NUTS 2 και να καταστεί σαφής η 
σοβαρότητα των διογκούμενων 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων·

Or. fr

Τροπολογία 73
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να κοινοποιήσουν συγκρίσιμα στατιστικά 
δεδομένα για το μικροπεριφερειακό 
επίπεδο για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 
με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινωνικούς 
δείκτες, προκειμένου να προσδιοριστούν 
σαφώς οι πλέον υποανάπτυκτες περιοχές 
που βρίσκονται κάτω από το 
παραδοσιακό επίπεδο NUTS 2 και να 
καταστεί σαφής η σοβαρότητα των 
διογκούμενων ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων·

9. τονίζει την ανάγκη για συγκρίσιμα 
στατιστικά δεδομένα για όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους κοινωνικούς δείκτες, προκειμένου 
να προσδιοριστούν σαφώς οι ευάλωτες 
κοινότητες και ομάδες και τα 
προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν·

Or. en

Τροπολογία 74
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να κοινοποιήσουν συγκρίσιμα στατιστικά 
δεδομένα για το μικροπεριφερειακό 
επίπεδο για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με 

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να παρουσιάσουν συγκρίσιμα στατιστικά 
δεδομένα για το μικροπεριφερειακό 
επίπεδο, που θα αφορούν τουλάχιστον τα
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ιδιαίτερη έμφαση στους κοινωνικούς 
δείκτες, προκειμένου να προσδιοριστούν 
σαφώς οι πλέον υποανάπτυκτες περιοχές 
που βρίσκονται κάτω από το παραδοσιακό 
επίπεδο NUTS 2 και να καταστεί σαφής η 
σοβαρότητα των διογκούμενων 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων·

επίπεδα NUTS 3 και 4, για όλες τις 
περιφέρειες της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση 
στους κοινωνικούς δείκτες, προκειμένου 
να προσδιοριστούν σαφώς οι πλέον 
υποανάπτυκτες περιοχές που βρίσκονται 
κάτω από το παραδοσιακό επίπεδο NUTS 
2 και να καταστεί σαφής η σοβαρότητα 
των διογκούμενων ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων·

Or. pl

Τροπολογία 75
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να κοινοποιήσουν συγκρίσιμα στατιστικά 
δεδομένα για το μικροπεριφερειακό 
επίπεδο για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 
με ιδιαίτερη έμφαση στους κοινωνικούς 
δείκτες, προκειμένου να προσδιοριστούν 
σαφώς οι πλέον υποανάπτυκτες περιοχές 
που βρίσκονται κάτω από το παραδοσιακό 
επίπεδο NUTS 2 και να καταστεί σαφής η 
σοβαρότητα των διογκούμενων
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων·

9. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις
πλέον υποανάπτυκτες περιοχές που 
βρίσκονται κάτω από το παραδοσιακό 
επίπεδο NUTS 2 ώστε να καταφέρουν να 
αντιμετωπίσουν τις διογκούμενες 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες·

Or. de

Τροπολογία 76
Rolf Berend

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 9. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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να κοινοποιήσουν συγκρίσιμα στατιστικά 
δεδομένα για το μικροπεριφερειακό 
επίπεδο για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, με 
ιδιαίτερη έμφαση στους κοινωνικούς 
δείκτες, προκειμένου να προσδιοριστούν 
σαφώς οι πλέον υποανάπτυκτες περιοχές
που βρίσκονται κάτω από το 
παραδοσιακό επίπεδο NUTS 2 και να 
καταστεί σαφής η σοβαρότητα των 
διογκούμενων ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων·

να κοινοποιήσουν συγκρίσιμα στατιστικά 
δεδομένα για το μικροπεριφερειακό 
επίπεδο για εκείνες τις περιφέρειες της ΕΕ
όπου ζουν ευάλωτες κοινότητες και 
ομάδες, με ιδιαίτερη έμφαση στους 
κοινωνικούς δείκτες, προκειμένου να 
προσδιοριστούν σαφώς οι πλέον 
υποανάπτυκτες περιοχές και να καταστεί 
σαφής η σοβαρότητα των διογκούμενων 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων·

Or. de

Τροπολογία 77
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. καλεί την Επιτροπή να ορίσει και να 
περιγράψει σαφώς τις ευάλωτες 
κοινότητες και ομάδες πάνω στις οποίες 
θα εργαστεί, στο πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής, και να καταγράψει μεθοδικά τα 
φαινόμενα που παρατηρούνται στους 
κόλπους τους, ώστε να διευκολυνθούν 
στοχευμένες και συστηματικές δράσεις· 
υπογραμμίζει δε τη σημασία που πρέπει 
να δοθεί στην ιδιαιτερότητα κοινοτήτων 
και ομάδων όπως: άνεργοι, φτωχοί, 
ηλικιωμένοι, εποχιακοί εργαζόμενοι, 
μονογονεϊκές οικογένειες, ανύπανδρες 
μητέρες, τοξικομανείς, μετανάστες, 
αναλφάβητοι·

Or. el
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Τροπολογία 78
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
νέοι ποσοτικοποιήσιμοι αναπτυξιακοί και 
κοινωνικοί δείκτες πέραν του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την ανάδειξη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων 
και της αποδοτικότητας των πολιτικών, 
καθώς και ως γνώμονες για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό·

10. εκτιμά ότι αυτός ο νέος δείκτης 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων 
και της αποδοτικότητας των πολιτικών, 
καθώς και ως γνώμονας για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό·

Or. fr

Τροπολογία 79
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
νέοι ποσοτικοποιήσιμοι αναπτυξιακοί και 
κοινωνικοί δείκτες πέραν του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την ανάδειξη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων 
και της αποδοτικότητας των πολιτικών,
καθώς και ως γνώμονες για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό·

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι πρέπει επίσης να 
χρησιμοποιηθούν νέοι ποσοτικοποιήσιμοι 
αναπτυξιακοί και κοινωνικοί δείκτες πέραν 
του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την
ανάδειξη των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων, την αξιολόγηση της 
εφαρμογής των μέτρων και της 
αποδοτικότητας των πολιτικών, καθώς και 
ως γνώμονες για τον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό·

Or. pl
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Τροπολογία 80
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
νέοι ποσοτικοποιήσιμοι αναπτυξιακοί και 
κοινωνικοί δείκτες πέραν του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την ανάδειξη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων 
και της αποδοτικότητας των πολιτικών, 
καθώς και ως γνώμονες για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό·

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι είναι αναγκαίο να εξετασθεί 
προσεκτικά εάν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν νέοι ποσοτικοποιήσιμοι 
αναπτυξιακοί και κοινωνικοί δείκτες πέραν 
του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για την 
ανάδειξη των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων, την αξιολόγηση της 
εφαρμογής των μέτρων και της 
αποδοτικότητας των πολιτικών, καθώς και 
ως γνώμονες για τον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό·

Or. cs

Τροπολογία 81
Gábor Harangozó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
νέοι ποσοτικοποιήσιμοι αναπτυξιακοί και 
κοινωνικοί δείκτες πέραν του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την ανάδειξη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων 
και της αποδοτικότητας των πολιτικών,
καθώς και ως γνώμονες για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό·

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
νέοι ποσοτικοποιήσιμοι αναπτυξιακοί και 
κοινωνικοί δείκτες παράλληλα με το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για τον εντοπισμό των 
πλέον ευάλωτων κοινοτήτων και ομάδων 
και της θέσης τους, την ανάδειξη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων 
και της αποδοτικότητας των πολιτικών,
καθώς και ως γνώμονες για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό·

Or. en
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Τροπολογία 82
Rolf Berend

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
νέοι ποσοτικοποιήσιμοι αναπτυξιακοί και 
κοινωνικοί δείκτες πέραν του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την ανάδειξη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων 
και της αποδοτικότητας των πολιτικών,
καθώς και ως γνώμονες για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό·

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν νέοι ποσοτικοποιήσιμοι 
αναπτυξιακοί και κοινωνικοί δείκτες 
παράλληλα με το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε 
περιοχές όπου ζουν ευάλωτες κοινότητες 
και ομάδες για την ανάδειξη των 
ανισοτήτων σε σχέση με άλλες περιοχές, 
την αξιολόγηση της εφαρμογής των 
μέτρων και της αποδοτικότητας των 
πολιτικών, καθώς και ως γνώμονες για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό·

Or. de

Τροπολογία 83
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν
νέοι ποσοτικοποιήσιμοι αναπτυξιακοί και
κοινωνικοί δείκτες πέραν του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την ανάδειξη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων 
και της αποδοτικότητας των πολιτικών, 
καθώς και ως γνώμονες για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό·

10. καλεί την Επιτροπή ως προς αυτό το 
θέμα να εξετάσει τον βαθμό στον οποίο
νέοι ποσοτικοποιήσιμοι αναπτυξιακοί 
δείκτες, όπως οι κοινωνικοί δείκτες,
ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον 
για να εκφράσουν καλύτερα τις 
αναπτυξιακές ανισότητες, την αξιολόγηση 
της εφαρμογής των μέτρων και της 
αποδοτικότητας των πολιτικών, καθώς και 
ως γνώμονες για τον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό·

Or. de
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Τροπολογία 84
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν
νέοι ποσοτικοποιήσιμοι αναπτυξιακοί και 
κοινωνικοί δείκτες πέραν του κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ για την ανάδειξη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την 
αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων 
και της αποδοτικότητας των πολιτικών, 
καθώς και ως γνώμονες για τον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό·

10. ως προς αυτό το θέμα, είναι της 
άποψης ότι πρέπει να εξετασθούν 
προσεκτικά νέοι ποσοτικοποιήσιμοι 
αναπτυξιακοί και κοινωνικοί δείκτες πέραν 
του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων με τα οποία έρχονται 
αντιμέτωπες οι ευάλωτες κοινότητες και 
ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 85
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα κατά των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων βάσει 
μικρότερων συγκρίσιμων εδαφικών 
μονάδων· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
χρήση ενός νέου μέσου για τις εδαφικές 
μονάδες NUTS 4 (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση) το 
οποίο να διαθέτει επαρκή 
χρηματοδότηση και να διατίθεται 
αποκλειστικά για την εξάλειψη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
προκειμένου να καταπολεμηθεί ο 
εντεινόμενος αποκλεισμός των 

διαγράφεται
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περιφερειακών και των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 86
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα κατά των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων βάσει 
μικρότερων συγκρίσιμων εδαφικών 
μονάδων· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
χρήση ενός νέου μέσου για τις εδαφικές 
μονάδες NUTS 4 (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση) το 
οποίο να διαθέτει επαρκή 
χρηματοδότηση και να διατίθεται 
αποκλειστικά για την εξάλειψη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
προκειμένου να καταπολεμηθεί ο 
εντεινόμενος αποκλεισμός των 
περιφερειακών και των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 87
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα κατά των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων βάσει 

11. παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει, 
στο πλαίσιο της Πράσινης Βίβλου για την
εδαφική συνοχή, εάν το επίπεδο NUTS 2 
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μικρότερων συγκρίσιμων εδαφικών 
μονάδων· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
χρήση ενός νέου μέσου για τις εδαφικές 
μονάδες NUTS 4 (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση) το 
οποίο να διαθέτει επαρκή 
χρηματοδότηση και να διατίθεται 
αποκλειστικά για την εξάλειψη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
προκειμένου να καταπολεμηθεί ο 
εντεινόμενος αποκλεισμός των 
περιφερειακών και των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών·

είναι κατάλληλο για την επιδίωξη μιας 
διαφοροποιημένης πολιτικής με σκοπό 
την επίτευξη του στόχου της εδαφικής 
συνοχής·

Or. de

Τροπολογία 88
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα κατά των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων βάσει 
μικρότερων συγκρίσιμων εδαφικών 
μονάδων· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
χρήση ενός νέου μέσου για τις εδαφικές 
μονάδες NUTS 4 (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση) το 
οποίο να διαθέτει επαρκή 
χρηματοδότηση και να διατίθεται 
αποκλειστικά για την εξάλειψη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
προκειμένου να καταπολεμηθεί ο 
εντεινόμενος αποκλεισμός των 
περιφερειακών και των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών·

11. τονίζει την ανάγκη για θέσπιση
μικρότερων εδαφικών μονάδων τύπου
NUTS 4 με στόχο να αποκαλυφθούν οι 
εδαφικές ανισότητες·

Or. fr



PE405.744v01-00 48/54 AM\719502EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία 89
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα κατά των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων βάσει 
μικρότερων συγκρίσιμων εδαφικών 
μονάδων· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
χρήση ενός νέου μέσου για τις εδαφικές 
μονάδες NUTS 4 (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση) το 
οποίο να διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση 
και να διατίθεται αποκλειστικά για την 
εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων προκειμένου να 
καταπολεμηθεί ο εντεινόμενος 
αποκλεισμός των περιφερειακών και των 
πλέον μειονεκτικών περιοχών·

11. παροτρύνει το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα κατά των αναπτυξιακών ανισοτήτων 
βάσει μικρότερων συγκρίσιμων εδαφικών 
μονάδων· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
χρήση ενός νέου μέσου για τις εδαφικές 
μονάδες NUTS 4 (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση) το 
οποίο να διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση 
και να διατίθεται αποκλειστικά για την 
εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων προκειμένου να 
καταπολεμηθεί ο εντεινόμενος 
αποκλεισμός των περιφερειακών και των 
πλέον μειονεκτικών περιοχών·

Or. pl

Τροπολογία 90
Gábor Harangozó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα κατά των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων βάσει 
μικρότερων συγκρίσιμων εδαφικών 
μονάδων· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
χρήση ενός νέου μέσου για τις εδαφικές 
μονάδες NUTS 4 (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση) το 
οποίο να διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση 
και να διατίθεται αποκλειστικά για την 
εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων προκειμένου να 

11. παροτρύνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να δημιουργήσουν ένα νέο μέσο 
που θα διευκολύνει την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση συγκεκριμένων μέτρων που 
λαμβάνονται σε μικροπεριφερειακό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση του 
εδαφικού αποκλεισμού των ευάλωτων 
κοινοτήτων και ομάδων βάσει 
μικρότερων συγκρίσιμων εδαφικών 
μονάδων· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, τη 
χρήση ενός τέτοιου μέσου για τις εδαφικές 
μονάδες NUTS 4 (πρωτοβάθμια και 
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καταπολεμηθεί ο εντεινόμενος 
αποκλεισμός των περιφερειακών και των 
πλέον μειονεκτικών περιοχών·

δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση) το 
οποίο πρέπει να διαθέτει επαρκή 
χρηματοδότηση και να διατίθεται 
αποκλειστικά για την εξάλειψη των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 
προκειμένου να καταπολεμηθεί ο 
εντεινόμενος αποκλεισμός των 
περιφερειακών και των πλέον 
μειονεκτικών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 91
Rolf Berend

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. παροτρύνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα κατά των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων βάσει 
μικρότερων συγκρίσιμων εδαφικών 
μονάδων· συνιστά, σε αυτό το πλαίσιο, τη
χρήση ενός νέου μέσου για τις εδαφικές 
μονάδες NUTS 4 (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση) το 
οποίο να διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση 
και να διατίθεται αποκλειστικά για την 
εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων προκειμένου να 
καταπολεμηθεί ο εντεινόμενος 
αποκλεισμός των περιφερειακών και των 
πλέον μειονεκτικών περιοχών·

11. παροτρύνει το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή να λάβουν μέτρα κατά των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων· συνιστά, σε 
αυτό το πλαίσιο, την παροχή ενός νέου 
μέσου το οποίο να διατίθεται αποκλειστικά 
για την εξάλειψη των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων προκειμένου να 
καταπολεμηθεί ο εντεινόμενος 
αποκλεισμός των περιφερειακών και των 
πλέον μειονεκτικών περιοχών·

Or. de
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Τροπολογία 92
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξεταστούν οι δημογραφικές τάσεις 
συγκέντρωσης του πληθυσμού στις πόλεις 
και μαζικής εξόδου από τις αγροτικές 
περιοχές καθώς και ο εδαφικός αντίκτυπος 
αυτών· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη 
να εκπονήσουν στρατηγικές για την 
αναγέννηση των εγκαταλελειμμένων 
περιοχών παρέχοντας ουσιαστικές 
ευκαιρίες ανάπτυξης και υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος, προσφέροντας 
θέσεις εργασίας και δυνατότητες 
κατάρτισης, βελτιώνοντας τις συνθήκες 
στέγασης και διαβίωσης, ενισχύοντας την 
τοπική διοικητική υποδομή και 
καθιστώντας τις περιοχές αυτές πιο 
ελκυστικές για τους επενδυτές·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξεταστούν οι δημογραφικές τάσεις 
συγκέντρωσης του πληθυσμού στις πόλεις 
και μαζικής εξόδου από τις αγροτικές 
περιοχές καθώς και ο εδαφικός αντίκτυπος 
αυτών· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη 
να εκπονήσουν στρατηγικές για την 
αναγέννηση των εγκαταλελειμμένων 
περιοχών παρέχοντας ουσιαστικές 
ευκαιρίες ανάπτυξης και υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος, προσφέροντας 
θέσεις εργασίας και δυνατότητες 
κατάρτισης, βελτιώνοντας τις συνθήκες 
στέγασης και διαβίωσης, ενισχύοντας την 
τοπική διοικητική υποδομή, 
αποκεντρώνοντας το δημόσιο τομέα και 
καθιστώντας τις περιοχές αυτές πιο 
ελκυστικές για τους επενδυτές·

Or. el

Τροπολογία 93
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξεταστούν οι δημογραφικές τάσεις 
συγκέντρωσης του πληθυσμού στις πόλεις 
και μαζικής εξόδου από τις αγροτικές 
περιοχές καθώς και ο εδαφικός αντίκτυπος 
αυτών· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη 
να εκπονήσουν στρατηγικές για την 
αναγέννηση των εγκαταλελειμμένων 

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξεταστούν οι δημογραφικές τάσεις 
συγκέντρωσης του πληθυσμού στις πόλεις 
και μαζικής εξόδου από τις αγροτικές 
περιοχές καθώς και ο εδαφικός αντίκτυπος 
αυτών· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη 
να εκπονήσουν στρατηγικές για την 
αναγέννηση των εγκαταλελειμμένων 
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περιοχών παρέχοντας ουσιαστικές 
ευκαιρίες ανάπτυξης και υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος, προσφέροντας 
θέσεις εργασίας και δυνατότητες 
κατάρτισης, βελτιώνοντας τις συνθήκες 
στέγασης και διαβίωσης, ενισχύοντας την 
τοπική διοικητική υποδομή και 
καθιστώντας τις περιοχές αυτές πιο 
ελκυστικές για τους επενδυτές·

περιοχών παρέχοντας ουσιαστικές 
ευκαιρίες ανάπτυξης και υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος, προσφέροντας 
θέσεις εργασίας και δυνατότητες 
κατάρτισης, βελτιώνοντας τις συνθήκες 
στέγασης και διαβίωσης, ενισχύοντας την 
τοπική διοικητική υποδομή και 
καθιστώντας τις περιοχές αυτές πιο 
ελκυστικές για τους επενδυτές· εκτιμά ότι, 
ταυτόχρονα, οι πόλεις χρειάζονται 
υποστήριξη στις προσπάθειές τους για 
την αντιμετώπιση των δυσχερειών που 
σχετίζονται με το αστικό περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 94
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξεταστούν οι δημογραφικές τάσεις 
συγκέντρωσης του πληθυσμού στις πόλεις 
και μαζικής εξόδου από τις αγροτικές 
περιοχές καθώς και ο εδαφικός αντίκτυπος 
αυτών· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη 
να εκπονήσουν στρατηγικές για την 
αναγέννηση των εγκαταλελειμμένων 
περιοχών παρέχοντας ουσιαστικές 
ευκαιρίες ανάπτυξης και υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος, προσφέροντας 
θέσεις εργασίας και δυνατότητες 
κατάρτισης, βελτιώνοντας τις συνθήκες 
στέγασης και διαβίωσης, ενισχύοντας την 
τοπική διοικητική υποδομή και 
καθιστώντας τις περιοχές αυτές πιο 
ελκυστικές για τους επενδυτές·

12. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξεταστούν οι δημογραφικές τάσεις 
συγκέντρωσης του πληθυσμού στις πόλεις 
και μαζικής εξόδου από τις αγροτικές 
περιοχές καθώς και ο εδαφικός αντίκτυπος 
αυτών· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη 
να εκπονήσουν στρατηγικές για την 
αναγέννηση των ευάλωτων περιοχών 
αναπτύσσοντας υποδομές, παρέχοντας 
ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης ανάλογα 
με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες 
των εν λόγω περιφερειών, προσφέροντας 
κατάλληλες δυνατότητες κατάρτισης και 
παρέχοντας υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος μέσω ενίσχυσης της τοπικής
διοίκησης·

Or. fr
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Τροπολογία 95
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. σημειώνει ότι η φτώχεια έχει
καθοριστική επίδραση στην υγεία και την
ποιότητα ζωής, και προκαλεί σημαντικές
διαφορές μεταξύ μεμονωμένων περιοχών 
όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής κατά τη 
γέννηση και τον αριθμό των ετών θα είναι 
σε καλή κατάσταση υγείας ένας 
άνθρωπος·

Or. hu

Τροπολογία 96
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. σημειώνει ότι οι υγιείς άνθρωποι
διαμορφώνουν τη βάση της λειτουργίας
των οικονομιών, επομένως η καλή
κατάσταση υγείας των κατοίκων όλων 
των περιοχών στην Ευρώπη είναι 
ουσιαστική για τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη και την κοινωνική, οικονομική 
και εδαφική συνοχή·

Or. hu
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Τροπολογία 97
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. επισημαίνει ότι οι στόχοι της
στρατηγικής της Λισαβόνας μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο αν οι άνθρωποι είναι
υγιείς·

Or. hu

Τροπολογία 98
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. συνιστά την ένταξη του στοιχείου 
του εθελοντισμού στο πλαίσιο των 
πολιτικών δράσεων για την αντιμετώπιση 
του κοινωνικού αποκλεισμού και τη 
δραστηριοποίηση των ευάλωτων 
κοινοτήτων και ομάδων·

Or. el

Τροπολογία 99
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει μια 
συγκεκριμένη πρόταση για την απτή 
αντιμετώπιση του εδαφικού και 
κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων 

14. καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν
μεγαλύτερη προσοχή στους στόχους και
τις συμφωνίες που περιλαμβάνει η
ατζέντα κοινωνικής πολιτικής και να
συνδέσουν τα μέτρα κοινωνικής συνοχής
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κοινοτήτων και ομάδων· με τις επενδύσεις στην οικονομία και το
περιβάλλον, ούτως ώστε να επιτευχθεί
πρόοδος στον τομέα της αειφόρου 
ανάπτυξης μέσω μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης, ιδίως σε φτωχές περιφέρειες 
και αστικές περιοχές· σημειώνει ιδιαίτερα 
ότι οι εν λόγω ομάδες πρέπει να 
συμμετάσχουν ενεργά στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση των μέτρων αυτών και ότι 
οι διοικητικές δράσεις πρέπει να 
προσανατολίζονται προς τέτοιες 
συμμετοχικές διαδικασίες·

Or. de

Τροπολογία 100
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Τροπολογία

14. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει μια 
συγκεκριμένη πρόταση για την απτή 
αντιμετώπιση του εδαφικού και 
κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων 
κοινοτήτων και ομάδων·

14. καλεί την Επιτροπή να καταθέσει μια
συγκεκριμένη πρόταση για την απτή
αντιμετώπιση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινότητες
και ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en
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