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Τροπολογία 1
Vladimír Železný

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι, όσον αφορά 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, η Συνθήκη της Λισαβόνας 
τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σε ισότιμη βάση, 
αντικαθιστώντας τη διαδικασία σύμφωνης 
γνώμης η οποία προς το παρόν είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Ταμείων με τη λεγόμενη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, τη 
διαδικασία συναπόφασης, που αυξάνει 
σημαντικά τις νομοθετικές εξουσίες του 
Κοινοβουλίου και την αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
επομένως ενισχύει τη διαφάνεια και 
αυξάνει την υπευθυνότητα του 
Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών·

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι, όσον αφορά 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, η Συνθήκη της Λισαβόνας 
τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σε ισότιμη βάση, 
αντικαθιστώντας τη διαδικασία σύμφωνης 
γνώμης η οποία προς το παρόν είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Ταμείων με τη λεγόμενη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, τη 
διαδικασία συναπόφασης, που αυξάνει 
σημαντικά τις νομοθετικές εξουσίες του 
Κοινοβουλίου και την αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
επομένως ενισχύει τη διαφάνεια και 
αυξάνει την υπευθυνότητα του 
Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών
αντιτίθεται, ωστόσο, στην πρόωρη 
συζήτηση σχετικά με τον νέο ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι της 
Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία δεν 
έχει ακόμη επικυρωθεί.

Or. cs

Τροπολογία 2
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι, όσον αφορά 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, η Συνθήκη της Λισαβόνας 
τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι, όσον αφορά 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, η Συνθήκη της Λισαβόνας 
τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
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το Συμβούλιο σε ισότιμη βάση, 
αντικαθιστώντας τη διαδικασία σύμφωνης 
γνώμης η οποία προς το παρόν είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Ταμείων με τη λεγόμενη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, τη 
διαδικασία συναπόφασης, που αυξάνει 
σημαντικά τις νομοθετικές εξουσίες του 
Κοινοβουλίου και την αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
επομένως ενισχύει τη διαφάνεια και 
αυξάνει την υπευθυνότητα του 
Κοινοβουλίου έναντι των πολιτών·

το Συμβούλιο σε ισότιμη βάση, 
αντικαθιστώντας τη διαδικασία σύμφωνης 
γνώμης η οποία εφαρμοζόταν, κυρίως,
στην έγκριση του γενικού κανονισμού για 
τα Διαρθρωτικά Ταμεία, με τη λεγόμενη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία, τη 
διαδικασία συναπόφασης, που αυξάνει 
σημαντικά τις νομοθετικές εξουσίες του 
Κοινοβουλίου και την αρμοδιότητα της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, μια 
αλλαγή που θα είναι ιδιαίτερα σημαντική 
όσον αφορά τα Διαρθρωτικά Ταμεία για 
την περίοδο μετά το 2013 και επομένως 
ενισχύει τη διαφάνεια και αυξάνει την 
υπευθυνότητα του Κοινοβουλίου έναντι 
των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 3
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί ότι η ενσωμάτωση της εδαφικής 
συνοχής ως στόχος της Ένωσης, 
συμπληρώνει τους στόχους για οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και αυξάνει την 
αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να 
εκτιμούν τον εδαφικό αντίκτυπο των 
βασικών πολιτικών της ΕΕ· τονίζει τη 
σημασία της εισαγωγής συντρεχουσών 
αρμοδιοτήτων για τα κράτη μέλη στον 
τομέα της εδαφικής συνοχής και με σκοπό 
να προοδεύσει ταχέως στην επίτευξη του 
στόχου αυτού, συνιστά στην Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης να 
παρακολουθεί στενά τις νέες 
πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό·

2. θεωρεί ότι η ενσωμάτωση της εδαφικής 
συνοχής ως στόχος της Ένωσης, 
συμπληρώνει τους στόχους για οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και αυξάνει την 
αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να 
εκτιμούν τον εδαφικό αντίκτυπο των 
βασικών πολιτικών της ΕΕ· τονίζει τη 
σημασία της εισαγωγής συντρεχουσών 
αρμοδιοτήτων για τα κράτη μέλη στον 
τομέα της εδαφικής συνοχής και με σκοπό 
να προοδεύσει ταχέως στην επίτευξη του 
στόχου αυτού, συνιστά στην Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης να συμμετέχει 
πλήρως σε όλες τις σχετικές 
δραστηριότητες στον τομέα αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 4
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το στόχο 
της εδαφικής συνοχής και έχοντας υπόψη
τον ορισμό αυτό, να λάβουν περισσότερο 
υπόψη τον εδαφικό αντίκτυπο του 
συνόλου των πολιτικών της ΕΕ με ισχυρή 
εδαφική διάσταση· σημειώνει το 
σημαντικό ρόλο της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στον ορισμό 
του στόχου αυτού·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το στόχο 
της εδαφικής συνοχής και να έχουν κατά 
νου αυτόν τον ορισμό όταν εξετάζουν τον 
ευρωπαϊκό χωροταξικό σχεδιασμό, την 
εγκαθίδρυση ενός πολυκεντρικού και 
ισορροπημένου αστικού συστήματος και 
τη δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ 
των αστικών και των αγροτικών 
περιοχών και τον εδαφικό αντίκτυπο του 
συνόλου των πολιτικών της ΕΕ με ισχυρή 
εδαφική διάσταση· σημειώνει το 
σημαντικό ρόλο της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στον ορισμό 
του στόχου αυτού·

Or. en

Τροπολογία 5
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το στόχο 
της εδαφικής συνοχής και έχοντας υπόψη 
τον ορισμό αυτό, να λάβουν περισσότερο 
υπόψη τον εδαφικό αντίκτυπο του συνόλου 
των πολιτικών της ΕΕ με ισχυρή εδαφική 
διάσταση· σημειώνει το σημαντικό ρόλο 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
στον ορισμό του στόχου αυτού·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να
ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το στόχο
της εδαφικής συνοχής καθώς και τους 
δείκτες, τη μεθοδολογία, τις 
δημοσιονομικές επιπτώσεις και τα μέσα 
της εδαφικής συνοχής και τους 
αποδέκτες  της χρηματοδότησης που 
χορηγείται στο πλαίσιο της πολιτικής 
αυτής και, έχοντας υπόψη το στόχο της 
εδαφικής συνοχής, να λάβουν 
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περισσότερο υπόψη τον εδαφικό αντίκτυπο 
του συνόλου των πολιτικών της ΕΕ με 
ισχυρή εδαφική διάσταση· σημειώνει το 
σημαντικό ρόλο της Επιτροπής 
Περιφερειακής Ανάπτυξης στον ορισμό 
του στόχου αυτού·

Or. en

Τροπολογία 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το στόχο 
της εδαφικής συνοχής και έχοντας υπόψη 
τον ορισμό αυτό, να λάβουν περισσότερο 
υπόψη τον εδαφικό αντίκτυπο του συνόλου 
των πολιτικών της ΕΕ με ισχυρή εδαφική 
διάσταση· σημειώνει το σημαντικό ρόλο 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
στον ορισμό του στόχου αυτού·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το στόχο 
της εδαφικής συνοχής και έχοντας υπόψη 
τον ορισμό αυτό, να λάβουν περισσότερο 
υπόψη τον εδαφικό αντίκτυπο του συνόλου 
των πολιτικών της ΕΕ με ισχυρή εδαφική 
διάσταση· σημειώνει το σημαντικό ρόλο 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
στον ορισμό του στόχου αυτού και στη 
δημιουργία μιας ισχυρής συνέργειας 
μεταξύ της εδαφικής συνοχής και των 
κυριότερων χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων·

Or. bg

Τροπολογία 7
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το στόχο 
της εδαφικής συνοχής και έχοντας υπόψη 

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το στόχο 
της εδαφικής συνοχής και έχοντας υπόψη 
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τον ορισμό αυτό, να λάβουν περισσότερο 
υπόψη τον εδαφικό αντίκτυπο του συνόλου 
των πολιτικών της ΕΕ με ισχυρή εδαφική 
διάσταση· σημειώνει το σημαντικό ρόλο 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
στον ορισμό του στόχου αυτού·

τον ορισμό αυτό, να λάβουν περισσότερο 
υπόψη χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τον 
εδαφικό αντίκτυπο του συνόλου των 
πολιτικών της ΕΕ με ισχυρή εδαφική 
διάσταση· σημειώνει το σημαντικό ρόλο 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
στον ορισμό του στόχου αυτού·

Or. en

Τροπολογία 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να
ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, το στόχο 
της εδαφικής συνοχής και έχοντας υπόψη 
τον ορισμό αυτό, να λάβουν περισσότερο 
υπόψη τον εδαφικό αντίκτυπο του συνόλου 
των πολιτικών της ΕΕ με ισχυρή εδαφική 
διάσταση· σημειώνει το σημαντικό ρόλο 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
στον ορισμό του στόχου αυτού·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ορίσουν, μαζί με το Κοινοβούλιο, την 
έννοια και το στόχο της εδαφικής συνοχής 
και έχοντας υπόψη τον ορισμό αυτό, να 
λάβουν περισσότερο υπόψη τον εδαφικό 
αντίκτυπο του συνόλου των πολιτικών της 
ΕΕ με ισχυρή εδαφική διάσταση· 
σημειώνει το σημαντικό ρόλο της 
Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στον 
ορισμό του στόχου αυτού·

Or. pl

Τροπολογία 9
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. Καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν 
την αναγκαία πολιτική βούληση
προκειμένου να ενσωματώσουν το στόχο 
της εδαφικής συνοχής στην εθνική 
νομοθεσία·
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Or. en

Τροπολογία 10
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. Τονίζει ότι η επιδίωξη του στόχου της 
εδαφικής συνοχής δεν πρέπει να οδηγήσει 
σε αύξηση της υποστήριξης που 
παρέχεται για την επίτευξη άλλων στόχων 
της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η πολιτική 
συνοχής αποτελεί στόχο αφ' εαυτού και 
ότι η τάση να αυξάνεται το πεδίο αυτού 
του στόχου, λόγω της οριζόντιας φύσης 
του, αποδυναμώνει παρά ενισχύει την 
έννοια και την ικανότητα της ΕΕ να 
επιτύχει τον στόχο·

Or. en

Τροπολογία 11
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. Επαναλαμβάνει ότι η αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων μεταξύ των πλέον 
ευημερουσών και των λιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών παραμένει ο 
στόχος της πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι 
η συμπερίληψη του στόχου της εδαφικής 
συνοχής συμπληρώνει αυτόν τον 
πρωταρχικό στόχο·

Or. en
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Τροπολογία 12
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει έναν 
πιο συγκεκριμένο και πλήρη ορισμό των 
περιφερειών τις οποίες η Κοινότητα, 
ενόψει της πολιτικής συνοχής, πρέπει να 
προσέξει ιδιαιτέρως·

4. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
η Συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει έναν 
πιο συγκεκριμένο και πλήρη ορισμό των 
περιφερειών, όπως περιφέρειες σε 
αγροτικές περιοχές, περιφέρειες που 
αντιμετωπίζουν δημογραφικές 
προκλήσεις, εξόχως απόκεντρες και 
διασυνοριακές περιφέρειες, τις οποίες η 
Κοινότητα, ενόψει της πολιτικής συνοχής, 
πρέπει να προσέξει ιδιαιτέρως·

Or. en

Τροπολογία 13
Emanuel Jardim Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
το ειδικό καθεστώς στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες επιβεβαιώνεται 
από ειδικές διατάξεις που αφορούν 
κρατικές ενισχύσεις·

5. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
το ειδικό καθεστώς στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες επιβεβαιώνεται
από το άρθρο 349 και από ειδικές 
διατάξεις που αφορούν κρατικές 
ενισχύσεις·

Or. pt

Τροπολογία 14
Margie Sudre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
το ειδικό καθεστώς στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες επιβεβαιώνεται 
από ειδικές διατάξεις που αφορούν 
κρατικές ενισχύσεις·

5. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι 
το ειδικό καθεστώς στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες επιβεβαιώνεται
και ότι αναφέρεται εφεξής στις ειδικές 
διατάξεις που αφορούν κρατικές 
ενισχύσεις·

Or. fr

Τροπολογία 15
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την πεποίθηση ότι οι αλλαγές 
στη διαδικασία προϋπολογισμού, ιδίως η 
σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής σε 
περίπτωση που το Κοινοβούλιο εγκρίνει 
τροποποιήσεις σε πρώτη ανάγνωση, θα 
καταστήσουν αναγκαία την ενίσχυση των 
σχέσεων ανάμεσα στην Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών·

6. εκφράζει την πεποίθηση ότι οι αλλαγές 
στη διαδικασία προϋπολογισμού, ιδίως η 
σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής σε 
περίπτωση που το Κοινοβούλιο εγκρίνει 
τροποποιήσεις σε πρώτη ανάγνωση, θα 
καταστήσουν αναγκαία την ενίσχυση της 
συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών·

Or. en

Τροπολογία 16
Emanuel Jardim Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. χαιρετίζει την επέκταση της αρχής της 
επικουρικότητας ειδικά ως προς τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, και την ένταξη 
του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης 

7. χαιρετίζει την επέκταση της αρχής της 
επικουρικότητας ειδικά ως προς τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, και την ένταξη 
του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης 
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που πρέπει να παρέχει στα εθνικά 
κοινοβούλια τη δυνατότητα να εκτιμούν 
καλύτερα τη συνέπεια των κοινοτικών 
νομοθετικών προτάσεων με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 
εφιστά την προσοχή στη σύνδεση αυτή, 
στην ανάγκη για ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και των εθνικών κοινοβουλίων· 
θεωρεί εν προκειμένω, ότι η συμμετοχή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών και 
των κοινοβουλίων σε σχέση με την 
επικουρικότητα, θα αποτελούσε ένα 
σημαντικό στοιχείο και υπενθυμίζει ότι μια 
τέτοιου είδους συμμετοχή εξαρτάται από 
τις εθνικές διατάξεις·

που πρέπει να παρέχει στα εθνικά 
κοινοβούλια τη δυνατότητα να εκτιμούν 
καλύτερα τη συνέπεια των κοινοτικών 
νομοθετικών προτάσεων με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 
εφιστά την προσοχή σχετικώς, στην 
ανάγκη για ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και των εθνικών κοινοβουλίων, μέσω της 
ανάπτυξης ή της εδραίωσης ειδικών 
διαύλων επικοινωνίας· θεωρεί εν 
προκειμένω, ότι η συμμετοχή των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών και των 
κοινοβουλίων σε σχέση με την 
επικουρικότητα, θα αποτελούσε ένα 
σημαντικό στοιχείο και υπενθυμίζει ότι μια 
τέτοιου είδους συμμετοχή εξαρτάται από 
τις εθνικές διατάξεις·

Or. pt

Τροπολογία 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. χαιρετίζει την επέκταση της αρχής της 
επικουρικότητας ειδικά ως προς τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, και την ένταξη 
του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης 
που πρέπει να παρέχει στα εθνικά 
κοινοβούλια τη δυνατότητα να εκτιμούν 
καλύτερα τη συνέπεια των κοινοτικών 
νομοθετικών προτάσεων με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 
εφιστά την προσοχή στη σύνδεση αυτή, 
στην ανάγκη για ενίσχυση των σχέσεων 
μεταξύ της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και των εθνικών κοινοβουλίων· 
θεωρεί εν προκειμένω, ότι η συμμετοχή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών και 
των κοινοβουλίων σε σχέση με την 
επικουρικότητα, θα αποτελούσε ένα 

7. χαιρετίζει την επέκταση της αρχής της 
επικουρικότητας ειδικά ως προς τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές, και την ένταξη 
του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης 
που πρέπει να παρέχει στα εθνικά 
κοινοβούλια τη δυνατότητα να εκτιμούν 
καλύτερα τη συνέπεια των κοινοτικών 
νομοθετικών προτάσεων με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας· 
εφιστά την προσοχή σχετικώς, στην 
ανάγκη για ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ 
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,
των εθνικών κοινοβουλίων και των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών·
θεωρεί εν προκειμένω, ότι η συμμετοχή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών και 
των κοινοβουλίων σε σχέση με την 
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σημαντικό στοιχείο και υπενθυμίζει ότι μια 
τέτοιου είδους συμμετοχή εξαρτάται από 
τις εθνικές διατάξεις·

επικουρικότητα, θα αποτελούσε ένα 
σημαντικό στοιχείο και υπενθυμίζει ότι μια 
τέτοιου είδους συμμετοχή εξαρτάται από 
τις εθνικές διατάξεις·

Or. bg

Τροπολογία 18
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. Επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι 
κοινές αξίες της Ένωσης όσον αφορά τις 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος που καθορίζονται στο 
Πρωτόκολλο σχετικά με τις υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού συμφέροντος, 
περιλαμβάνουν ειδικότερα:

– τον ουσιαστικό ρόλο και την ευρεία
διακριτική ευχέρεια των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών κατά
την παροχή, ανάθεση και οργάνωση
υπηρεσιών γενικού οικονομικού
συμφέροντος όσο το δυνατό εγγύτερα στις
ανάγκες των χρηστών·
– την ποικιλομορφία μεταξύ των
διαφόρων υπηρεσιών γενικού
οικονομικού συμφέροντος και τις
διαφορές στις ανάγκες και στις
προτιμήσεις των χρηστών που ενδέχεται 
να οφείλονται σε διαφορετικές 
γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
καταστάσεις·
– ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, 
ασφάλειας και οικονομικής 
προσπελασιμότητας, την ίση μεταχείριση 
και την προαγωγή της καθολικής 
πρόσβασης και των δικαιωμάτων των 
χρηστών.

Or. en
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Τροπολογία 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. Επισημαίνει ότι η νέα διακήρυξη του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
περιφερειακών αρχών και της ισόρροπης, 
σταθερής ανάπτυξης των περιφερειών 
της Ευρώπης· στο πλαίσιο αυτό θεωρεί 
ότι η Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης οφείλει κατά την ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων της να 
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του 
Χάρτη και να θέτει τους άνδρες και τις 
γυναίκες στο επίκεντρο της δράσης της·

Or. bg

Τροπολογία20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10a. Προκειμένου να μπορέσουν οι 
τοπικές και περιφερειακές κοινότητες να 
κατανοήσουν καλύτερα τις αλλαγές που 
έχει επιφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας, 
ζητεί να δημοσιευτούν, το συντομότερο 
δυνατό, ενοποιημένες εκδόσεις της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που να 
περιλαμβάνουν τις αλλαγές.

Or. pl
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