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Τροπολογία 1
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 11 (που φέρει 
τον τίτλο «Εταιρική σχέση») του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 1

1 ΕΕ L 210 της 31.07.2006, σελ. 25.

Or. fr

Τροπολογία 2
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 1(στο εξής
«κανονισμός για τα διαρθρωτικά 
ταμεία»),
1 ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σελ. 25.

Or. de
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Τροπολογία 3
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμφέρον 
και η ευημερία των πολιτών βρίσκεται
στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών, εθνικών 
και περιφερειακών πολιτικών, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα βελτιωμένο 
επίπεδο διακυβέρνησης και 
εταιρικότητας, το οποίο θα στοχεύει στην 
εδραίωση ενός βελτιωμένου επιπέδου 
συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των 
διαφόρων αρχών, θα είναι προς όφελος 
όλων των ευρωπαίων πολιτών,

Or. en

Τροπολογία 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές 
λύσεις που αναμένουν οι συμπολίτες μας 
στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών 
(δημόσιες μεταφορές, ύδρευση, κοινωνική 
στέγαση κλπ.) προϋποθέτουν ορθή 
διακυβέρνηση σε επίπεδο δύο 
συμπληρωματικών συστημάτων: αφενός, 
ενός θεσμικού συστήματος που προβλέπει 
την κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων 
μεταξύ του κράτους και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών· 
αφετέρου, ενός συστήματος εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων που είναι αρμόδιοι 
για το συγκεκριμένο θέμα σε έναν 
καθορισμένο χώρο,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές 
λύσεις που αναμένουν οι συμπολίτες μας 
στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών 
(δημόσιες μεταφορές, ύδρευση, κοινωνική 
στέγαση κλπ.) προϋποθέτουν ορθή 
διακυβέρνηση σε επίπεδο δύο 
συμπληρωματικών συστημάτων: αφενός, 
ενός θεσμικού συστήματος που προβλέπει 
την κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων 
μεταξύ του κράτους και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών· 
αφετέρου, ενός συστήματος εταιρικών 
σχέσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία,
το οποίο, ωστόσο, δεν εμποδίζει κανένα 
κράτος μέλος να διευρύνει το σύστημα 
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αυτό, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνει 
ενεργά άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς που είναι σημαντικοί για την 
περιφερειακή ανάπτυξη κατά τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
προγραμμάτων των διαρθρωτικών
ταμείων και την αειφόρο ανάπτυξη μιας 
περιφέρειας,

Or. de

Τροπολογία 5
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές 
λύσεις που αναμένουν οι συμπολίτες μας 
στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών 
(δημόσιες μεταφορές, ύδρευση, κοινωνική 
στέγαση κλπ.) προϋποθέτουν ορθή 
διακυβέρνηση σε επίπεδο δύο 
συμπληρωματικών συστημάτων: αφενός, 
ενός θεσμικού συστήματος που προβλέπει 
την κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων 
μεταξύ του κράτους και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών· 
αφετέρου, ενός συστήματος εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων που είναι αρμόδιοι 
για το συγκεκριμένο θέμα σε έναν 
καθορισμένο χώρο,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές 
λύσεις που αναμένουν οι συμπολίτες μας 
ως προς τις συνθήκες διαβίωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα των 
τοπικών υπηρεσιών (δημόσιες μεταφορές, 
ύδρευση, κοινωνική στέγαση κλπ.) 
προϋποθέτουν ορθή διακυβέρνηση σε 
επίπεδο δύο συμπληρωματικών 
συστημάτων: αφενός, ενός θεσμικού 
συστήματος που προβλέπει την κατανομή 
αρμοδιοτήτων και πόρων μεταξύ του 
κράτους και των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών· αφετέρου, ενός 
συστήματος εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
των διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων που είναι αρμόδιοι για το 
συγκεκριμένο θέμα σε έναν καθορισμένο 
χώρο,

Or. pl
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Τροπολογία 6
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές 
λύσεις που αναμένουν οι συμπολίτες μας 
στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών 
(δημόσιες μεταφορές, ύδρευση, κοινωνική 
στέγαση κλπ.) προϋποθέτουν ορθή 
διακυβέρνηση σε επίπεδο δύο 
συμπληρωματικών συστημάτων: αφενός, 
ενός θεσμικού συστήματος που προβλέπει 
την κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων 
μεταξύ του κράτους και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών· 
αφετέρου, ενός συστήματος εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων που είναι αρμόδιοι
για το συγκεκριμένο θέμα σε έναν 
καθορισμένο χώρο,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές 
λύσεις που αναμένουν οι συμπολίτες μας 
στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών 
(δημόσιες μεταφορές, ύδρευση, κοινωνική 
στέγαση κλπ.) προϋποθέτουν ορθή 
διακυβέρνηση σε επίπεδο δύο 
συμπληρωματικών συστημάτων: αφενός, 
ενός θεσμικού συστήματος που προβλέπει 
την κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων 
μεταξύ του κράτους και των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών· 
αφετέρου, ενός συστήματος εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων που
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων σε 
έναν καθορισμένο χώρο,

Or. pl

Τροπολογία 7
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές 
λύσεις που αναμένουν οι συμπολίτες μας 
στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών 
(δημόσιες μεταφορές, ύδρευση, κοινωνική 
στέγαση κλπ.) προϋποθέτουν ορθή 
διακυβέρνηση σε επίπεδο δύο 
συμπληρωματικών συστημάτων: αφενός, 
ενός θεσμικού συστήματος που προβλέπει 
την κατανομή αρμοδιοτήτων και πόρων 
μεταξύ του κράτους και των 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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περιφερειακών και τοπικών αρχών· 
αφετέρου, ενός συστήματος εταιρικών 
σχέσεων μεταξύ των διαφόρων δημόσιων 
και ιδιωτικών φορέων που είναι αρμόδιοι 
για το συγκεκριμένο θέμα σε έναν 
καθορισμένο χώρο,

Or. pl

Τροπολογία 8
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να 
επιστηθεί η προσοχή στον ορισμό της 
«εταιρικής σχέσης», όπως αυτός 
περιλαμβάνεται στον κανονισμό
αριθ. 1083/2006 για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, βάσει του οποίου το κάθε κράτος 
μέλος διοργανώνει εταιρική σχέση με τις 
αρχές και τους φορείς όπως:
(α) τις αρμόδιες περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, τις αρχές αστικών 
περιοχών και άλλες δημόσιες αρχές·
(β) τους οικονομικούς και κοινωνικούς 
εταίρους·
(γ) οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο φορέα 
που εκπροσωπεί την κοινωνία των 
πολιτών, περιβαλλοντικούς εταίρους, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς 
αρμόδιους για την προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,

Or. fr
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Τροπολογία 9
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό 
κεφάλαιο με τη μορφή του ενεργού 
εθελοντισμού συνδέεται θετικά με την 
περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και 
συνιστά σημαντικό παράγοντα για τη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων,

Or. en

Τροπολογία 10
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Aβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μη 
κερδοσκοπικός τομέας αποτελεί ζωτικό 
στοιχείο στη διαδικασία της 
εταιρικότητας σε πολλές χώρες και ότι 
αντιπροσωπεύει περίπου 5% του ΑΕγχΠ,

Or. en

Τροπολογία 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων και των σχεδίων που 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτενής 
συμμετοχή των εταίρων που αναφέρεται 
στον κανονισμό για τα διαρθρωτικά 
ταμεία και μια καλύτερη συνεργασία 
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χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλει 
σε μια αποτελεσματικότερη πολιτική 
συνοχής και θα ενισχύσει το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα,

μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην 
υλοποίηση των προγραμμάτων και των 
σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 
θα συμβάλει σε μια αποτελεσματικότερη 
πολιτική συνοχής και θα ενισχύσει το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα,

Or. de

Τροπολογία 12
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων και των σχεδίων που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία και το Ταμείο Συνοχής θα συμβάλει 
σε μια αποτελεσματικότερη πολιτική 
συνοχής και θα ενισχύσει το 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία 13
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απλές και 
διαφανείς διαδικασίες διαρθρωτικής 
χρηματοδότησης, με σαφή διαχωρισμό 
των αρμοδιοτήτων μεταξύ όλων εκείνων 
που συμμετέχουν στην υλοποίηση των 
διαρθρωτικών δαπανών, βοηθούν στη 
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μεγαλύτερη αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής
συνοχής, τον εξορθολογισμό των 
δαπανών και την εξοικονόμηση χρόνου,

Or. pl

Τροπολογία 14
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει όχι 
μόνο να συνυπολογίζει τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της 
εδαφικής ανάπτυξης, αλλά επιπλέον να 
διασφαλίζει τον συντονισμό των 
συμφερόντων των διαφόρων 
εμπλεκόμενων φορέων ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει να 
συνυπολογίζει όχι μόνο τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της 
εδαφικής ανάπτυξης, αλλά και τον ρόλο 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που 
ορίζεται στον κανονισμό για τα
διαρθρωτικά ταμεία, ούτως ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 
εκάστοτε περιοχής και να αντιμετωπιστούν 
οι τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις,

Or. de

Τροπολογία 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει όχι 
μόνο να συνυπολογίζει τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της 
εδαφικής ανάπτυξης, αλλά επιπλέον να 
διασφαλίζει τον συντονισμό των 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση πρέπει όχι 
μόνο να συνυπολογίζει τις οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της 
εδαφικής ανάπτυξης, αλλά επιπλέον να 
συμβάλλει στον συντονισμό των 
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συμφερόντων των διαφόρων 
εμπλεκόμενων φορέων ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις,

συμφερόντων των διαφόρων 
εμπλεκόμενων φορέων ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
τοπικές και περιφερειακές προκλήσεις,

Or. pl

Τροπολογία 16
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας καλύτερος 
συντονισμός των διαφόρων δημόσιων 
πολιτικών και μια επιτυχημένη 
διακυβέρνηση αποτελούν απαραίτητες 
προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των περιοχών,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο ένας 
καλύτερος συντονισμός των συναφών
δημόσιων πολιτικών στα διάφορα
διοικητικά επίπεδα όσο και μια 
επιτυχημένη διακυβέρνηση αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιοχών,

Or. pl

Τροπολογία 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
οργανωθεί μια αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του συνόλου των διαφόρων 
αρχών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
χωρίς υποχρεωτικά να εκχωρηθούν 
νομικές αρμοδιότητες ούτε να συσταθούν 
νέοι οργανισμοί αλλά καθιστώντας κάθε 
οργανισμό πιο αποτελεσματικό χάρη στη 
συνεργασία του με τους υπολοίπους,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
οργανωθεί μια αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του συνόλου των διαφόρων 
αρχών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
και να εξασφαλισθεί διαφάνεια για όλους,
χωρίς υποχρεωτικά να εκχωρηθούν 
νομικές αρμοδιότητες ούτε να συσταθούν 
νέοι οργανισμοί αλλά καθιστώντας κάθε 
οργανισμό πιο αποτελεσματικό χάρη στη 
συνεργασία του με τους υπολοίπους,
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Or. de

Τροπολογία 18
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
οργανωθεί μια αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του συνόλου των διαφόρων 
αρχών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
χωρίς υποχρεωτικά να εκχωρηθούν 
νομικές αρμοδιότητες ούτε να συσταθούν 
νέοι οργανισμοί αλλά καθιστώντας κάθε 
οργανισμό πιο αποτελεσματικό χάρη στη 
συνεργασία του με τους υπολοίπους,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία 19
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εταιρικότητα μπορεί να αποφέρει οφέλη 
και να προσδώσει προστιθέμενη αξία 
στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής 
μέσω ενισχυμένης νομιμότητας, 
μεγαλύτερου συντονισμού, εγγυημένης
διαφάνειας και καλύτερης απορρόφησης 
των πόρων,

Or. en
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Τροπολογία 20
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
εξετασθεί μια συμμετοχή των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών όσο το 
δυνατό νωρίτερα στις διαπραγματεύσεις 
για την κοινοτική νομοθεσία και ιδίως στις 
διαπραγματεύσεις για το επόμενο 
νομοθετικό πακέτο για τη συνοχή,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
πρέπει να διασφαλισθεί όσο το δυνατό 
νωρίτερα στις διαπραγματεύσεις για την 
κοινοτική νομοθεσία και ιδίως στις 
διαπραγματεύσεις για το επόμενο 
νομοθετικό πακέτο για τη συνοχή,

Or. pl

Τροπολογία 21
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη
δυνατή συμμετοχή των διαφόρων 
εταίρων στη χάραξη των επιχειρησιακών
προγραμμάτων θα διασφαλίσει την 
παραγωγή ενός εγγράφου το οποίο θα 
λαμβάνει πλήρως υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης 
περιοχής και θα ανταποκρίνεται όσο το 
δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις και τις 
προκλήσεις στην περιοχή αυτή,

Or. pl
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Τροπολογία 22
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια των 
ζωνών «έλξης» για τη διαβίωση και την 
απασχόληση συνεπάγεται ότι πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η κατάλληλη εδαφική 
μονάδα για τον χειρισμό καίριων 
ζητημάτων που άπτονται της 
καθημερινότητας των πολιτών (μεταφορές, 
δημόσιες υπηρεσίες, ποιότητα ζωής, 
απασχόληση και τοπικές οικονομικές 
δραστηριότητες, ασφάλεια κλπ.),

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία 23
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποτελεσματική διακυβέρνηση μπορεί να 
διευκολυνθεί μέσω της χρήσης 
κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού,

Or. en

Τροπολογία 24
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών αποτελεί χρήσιμο 
εργαλείο για τη διευκόλυνση της χρηστής 
διακυβέρνησης,

Or. en

Τροπολογία 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση των 
αρχών της διαχείρισης έργου από τους 
εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση της 
πολιτικής συνοχής είναι παράγοντας-
κλειδί για τη βελτίωση και διευκόλυνση 
της διακυβέρνησης,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση των 
αρχών της διαχείρισης έργου από τους 
εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση της 
πολιτικής συνοχής και η διαφάνεια της 
διαδικασίας και της λήψης των 
αποφάσεων από τις αρχές είναι 
παράγοντες-κλειδιά για τη βελτίωση και 
διευκόλυνση της διακυβέρνησης,

Or. de

Τροπολογία 26
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώση των 
αρχών της διαχείρισης έργου από τους 
εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση της 
πολιτικής συνοχής είναι παράγοντας-κλειδί 
για τη βελτίωση και διευκόλυνση της 
διακυβέρνησης,

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Or. pl

Τροπολογία 27
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες με ελλιπή 
προσβασιμότητα ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης του 
κοινού, εμποδίζοντας τη συμμετοχή και 
τη χωρίς διακρίσεις ένταξη καθώς και 
την επίδραση αυτών,

Or. en

Τροπολογία 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι επιτυχημένες πρακτικές 
των νέων μεθόδων διακυβέρνησης,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι επιτυχημένες πρακτικές 
των νέων μεθόδων διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
ήδη δοκιμασθεί με επιτυχία σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα 
χρηματοδότησης, όπως η μέθοδος
LEADER και η συνολική επιχορήγηση 
(σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του 
κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία),

Or. de
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Τροπολογία 29
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι επιτυχημένες πρακτικές 
των νέων μεθόδων διακυβέρνησης,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι επιτυχημένες πρακτικές 
των νέων μεθόδων διακυβέρνησης και 
εταιρικότητας,

Or. pl

Τροπολογία 30
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαρκείς 
δομές και στρατηγικές επικοινωνίας σε 
όλα τα στάδια της χάραξης πολιτικής, 
της υλοποίησης και της αξιολόγησής της, 
που έχουν σχεδιασθεί σε στενή 
συνεργασία με τις περιφερειακές και τις 
τοπικές αρχές, προάγοντας τη διάδοση 
των πληροφοριών προς όλους τους τομείς 
της κοινωνίας, προωθούν τη διαφάνεια, 
τη χωρίς διακρίσεις συμμετοχή και την
πλήρη οικειοποίηση,

Or. en



PE409.748v01-00 18/73 AM\736254EL.doc

EL

Τροπολογία 31
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξημένες 
διοικητικές και γραφειοκρατικές 
υποχρεώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 
υπερβολικά πολύπλοκες δομές και 
ορολογία, που θα επηρεάσουν δυσμενώς 
τον δημόσιο διάλογο και τη συμμετοχή 
της κοινωνίας των πολιτών, ενώ θα 
εμποδίσουν επίσης και τη στρατηγική 
εξέταση και τη χρήση των πόρων,

Or. en

Τροπολογία 32
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εταιρικότητα δεν θα πρέπει να 
αξιολογείται με βάση το κόστος ευκαιρίας
ή την αιτιολόγηση του κόστους των 
διαδικασιών ένταξης, αλλά με βάση την 
αξία που αυτή αντιπροσωπεύει για την 
κοινωνία και τους πολίτες,

Or. en
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Τροπολογία 33
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια 
ενισχυμένη εταιρική σχέση με 
πανεπιστήμια και ιδρύματα τριτοβάθμιας 
ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς και 
με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, 
μπορεί να αποβεί επωφελής για τις 
στρατηγικές που εντάσσονται στο πλαίσιο 
της ατζέντας της Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία 34
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενδεχόμενα 
οφέλη που πηγάζουν από συμπράξεις 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να μην 
τυγχάνουν επαρκούς αξιοποίησης,

Or. en

Τροπολογία 35
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εταιρικότητα σημαίνει να λαμβάνονται 
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υπόψη όλες οι εθνικές κοινότητες και 
ομάδες και οι εκπρόσωποί τους,

Or. en

Τροπολογία 36
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια 
καλύτερη διάρθρωση των διαφόρων 
κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, 
κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης κλπ.) που προωθούν την 
περιφερειακή και αστική ανάπτυξη·

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια 
καλύτερη διάρθρωση των διαφόρων 
κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, 
κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης κλπ.) που προωθούν την 
περιφερειακή και αστική ανάπτυξη· και, 
προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το 
καλύτερο επίπεδο συντονισμού, συνιστά 
τη διεξαγωγή συναντήσεων σε τακτική 
(και τουλάχιστον ετήσια) βάση μεταξύ
των ανώτατων υπαλλήλων των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, 
προκειμένου να συζητηθεί η δημιουργία
ενός περισσότερο αποδοτικού 
συστήματος διακυβέρνησης καθώς και 
τα υφιστάμενα και μελλοντικά έργα που 
εντάσσονται στη σφαίρα της 
περιφερειακής ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο,
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια 
καλύτερη διάρθρωση των διαφόρων 
κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, 
κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης κλπ.) που προωθούν την 
περιφερειακή και αστική ανάπτυξη·

1. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των 
διαφόρων κοινοτικών ταμείων 
(διαρθρωτικά ταμεία, κοινοτικό 
πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
κλπ.) προκειμένου να διασφαλίσουν την 
ολοκληρωμένη προώθησή τους·

Or. de

Τροπολογία 38
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια 
καλύτερη διάρθρωση των διαφόρων 
κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, 
κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης κλπ.) που προωθούν την 
περιφερειακή και αστική ανάπτυξη·

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να καθορίσουν σαφέστερα 
τους τομείς χρηματοδότησης
(διαρθρωτικά ταμεία, κοινοτικό 
πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
κλπ.) που προωθούν την περιφερειακή και 
αστική ανάπτυξη·

Or. pl
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Τροπολογία 39
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια 
καλύτερη διάρθρωση των διαφόρων 
κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, 
κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης κλπ.) που προωθούν την 
περιφερειακή και αστική ανάπτυξη·

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια 
καλύτερη διάρθρωση των διαφόρων 
κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, 
κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης κλπ.) που προωθούν την 
περιφερειακή ανάπτυξη 
(συμπεριλαμβανομένης και της αστικής)·

Or. pl

Τροπολογία 40
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια 
καλύτερη διάρθρωση των διαφόρων 
κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, 
κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης κλπ.) που προωθούν την 
περιφερειακή και αστική ανάπτυξη·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl
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Τροπολογία 41
Jana Bobošíková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια 
καλύτερη διάρθρωση των διαφόρων 
κοινοτικών ταμείων (διαρθρωτικά ταμεία, 
κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας και 
ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης κλπ.) που προωθούν την 
περιφερειακή και αστική ανάπτυξη·

1. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να διασφαλίσουν μια 
καλύτερη σύνδεση και διάρθρωση των 
διαφόρων κοινοτικών ταμείων 
(διαρθρωτικά ταμεία, κοινοτικό 
πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης, 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
κλπ.) που προωθούν την περιφερειακή και 
αστική ανάπτυξη·

Or. cs

Τροπολογία 42
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

2. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, και,
προκειμένου να επιτευχθεί μια 
πραγματική προσέγγιση «από κάτω προς 
τα πάνω», τις καλεί να διερευνήσουν 
πιθανά μέσα για την εντατικοποίηση της 
συνεργασίας και της επαφής τους με τις 
κεντρικές αρχές·

Or. en
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Τροπολογία 43
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

2. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να απαιτήσουν από τις εθνικές 
αρχές που είναι αρμόδιες για τα 
επιχειρησιακά προγράμματα στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού να 
δεσμευθούν ως προς την παρουσίαση της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης·

Or. de

Τροπολογία 44
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

2. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης μέσω 
εθνικών και ευρωπαϊκών συμπράξεων
στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 45
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

Or. pl

Τροπολογία 46
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καλεί τις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές να εντατικοποιήσουν τη χρήση της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην 
τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία 47
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. προτείνει, στο πλαίσιο της μελλοντικής 
πολιτικής συνοχής, να καταστεί 
υποχρεωτική η εφαρμογή της αρχής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης 

3. προτείνει, στο πλαίσιο της μελλοντικής 
πολιτικής συνοχής, να καταστεί 
υποχρεωτική η εφαρμογή της αρχής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης· η εφαρμογή 
της αρχής αυτής θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός συγκεκριμένου 
χρονικού διαστήματος, το οποίο θα 
συμφωνηθεί μετά από διαβούλευση με 
κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά· 

Or. el
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Τροπολογία 48
Jana Bobošíková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. προτείνει, στο πλαίσιο της μελλοντικής 
πολιτικής συνοχής, να καταστεί 
υποχρεωτική η εφαρμογή της αρχής της 
ολοκληρωμένης προσέγγισης·

3. προτείνει, στο πλαίσιο της μελλοντικής 
πολιτικής συνοχής, να δοθεί μεγαλύτερη 
έμφαση στην ολοκληρωμένη προσέγγιση·

Or. cs

Τροπολογία 49
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την 
απλούστευση και την 
αποτελεσματικότητα, να εξετασθεί η 
σκοπιμότητα της συγχώνευσης στη 
μελλοντική πολιτική συνοχής 2014-2020 
των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων, και 
ιδίως του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ και του 
Ταμείου Συνοχής·

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 50
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την 
απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, 
να εξετασθεί η σκοπιμότητα της 
συγχώνευσης στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής 2014-2020 των διαφόρων 
ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ, 
του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής·

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την 
απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, 
να εξετασθεί η σκοπιμότητα της 
συγχώνευσης στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής 2014-2020 των διαφόρων 
ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ, 
του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής, καθώς 
και έργων χρηματοδοτούμενων από τον 
«κανονισμό για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου», στο πλαίσιο του δεύτερου 
πυλώνα της ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 51
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την 
απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, 
να εξετασθεί η σκοπιμότητα της 
συγχώνευσης στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής 2014-2020 των διαφόρων 
ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ, 
του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl
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Τροπολογία 52
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την 
απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, 
να εξετασθεί η σκοπιμότητα της 
συγχώνευσης στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής 2014-2020 των διαφόρων 
ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ,
του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής·

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την 
απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, 
να εξετασθεί η σκοπιμότητα της 
συγχώνευσης στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής 2014-2020 των διαφόρων 
ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ 
και του Ταμείου Συνοχής·

Or. de

Τροπολογία 53
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την 
απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, 
να εξετασθεί η σκοπιμότητα της 
συγχώνευσης στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής 2014-2020 των διαφόρων 
ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ, 
του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής·

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την 
απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, 
να εξετασθεί η σκοπιμότητα της 
συγχώνευσης στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής μετά το 2013 των διαφόρων 
ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ, 
του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 54
Jana Bobošíková,

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την 
απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, 
να εξετασθεί η σκοπιμότητα της 
συγχώνευσης στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής 2014-2020 των διαφόρων 
ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ, 
του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής·

4. προτείνει, με απώτερο σκοπό την 
απλούστευση και την αποτελεσματικότητα, 
τη συγχώνευση στη μελλοντική πολιτική 
συνοχής 2014-2020 των διαφόρων
ευρωπαϊκών ταμείων, και ιδίως του ΕΤΠΑ, 
του ΕΚΤ και του Ταμείου Συνοχής·

Or. cs

Τροπολογία 55
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια 
διαβούλευση σε θέματα απλούστευσης
των διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος των 
εμπλεκόμενων φορέων·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, και λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις προτάσεις και τις 
γνωμοδοτήσεις των δυνητικών 
δικαιούχων, να λάβουν άμεσα μέτρα για 
την απλούστευση των διαδικασιών 
εφαρμογής της πολιτικής συνοχής 
προκειμένου να ελαττωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος των 
εμπλεκόμενων φορέων·

Or. pl
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Τροπολογία 56
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια 
διαβούλευση σε θέματα απλούστευσης των 
διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος των 
εμπλεκόμενων φορέων 

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια 
διαβούλευση σε θέματα απλούστευσης των 
διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής, με καθορισμένο χρονικό 
περιθώριο κατάληξης της διαβούλευσης 
που θα γνωστοποιείται από την 
Επιτροπή, προκειμένου να ελαττωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος των 
εμπλεκόμενων φορέων· 

Or. el

Τροπολογία 57
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια 
διαβούλευση σε θέματα απλούστευσης των 
διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος των 
εμπλεκόμενων φορέων·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια 
διαβούλευση σε θέματα απλούστευσης των 
διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος των 
εμπλεκόμενων φορέων· συνιστά 
μεγαλύτερη ευελιξία της κοινοτικής
νομοθεσίας ως προς τον τρόπο με τον 
οποίον εφαρμόζονται στην πράξη οι 
κανόνες·

Or. en
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Τροπολογία 58
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια 
διαβούλευση σε θέματα απλούστευσης των 
διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος των 
εμπλεκόμενων φορέων·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια 
διαβούλευση σε θέματα απλούστευσης των 
διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος και οι ανάγκες σε 
κάταρτιση των εμπλεκόμενων φορέων·
σημειώνει επίσης ότι οι απολύτως 
διαφανείς διαδικασίες και η θέσπιση 
πρότυπων και σαφών διαδικασιών 
αποτελούν παράγοντες της χρηστής 
διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 59
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια 
διαβούλευση σε θέματα απλούστευσης των 
διαδικασιών εφαρμογής της πολιτικής 
συνοχής προκειμένου να ελαττωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος των 
εμπλεκόμενων φορέων·

5. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές, να αρχίσουν αμέσως μια 
διαβούλευση σε θέματα εξορθολογισμού
και απλούστευσης των διαδικασιών 
εφαρμογής της πολιτικής συνοχής 
προκειμένου να ελαττωθεί ο 
γραφειοκρατικός φόρτος των 
εμπλεκόμενων φορέων·

Or. pl
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Τροπολογία 60
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. καλεί την Επιτροπή να προαγάγει τη 
χρήση του άρθρου 56 του γενικού 
κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
Ταμείο Συνοχής, που επιτρέπει τις 
συνεισφορές σε είδος για έργα
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 61
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει 
έναν απολογισμό της εφαρμογής της αρχής 
της εταιρικότητας από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της εκπόνησης των Εθνικών 
Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
αναδεικνύοντας τους παράγοντες επιτυχίας 
και αποτυχίας της διακυβέρνησης·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει 
και να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έναν απολογισμό της
εφαρμογής της αρχής της εταιρικότητας 
από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
εκπόνησης των Εθνικών Στρατηγικών 
Πλαισίων Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
αναδεικνύοντας τους παράγοντες επιτυχίας 
και αποτυχίας της διακυβέρνησης και να 
εξετάσει ιδίως σε ποιον βαθμό έχουν 
ληφθεί υπόψη οι γνωμοδοτήσεις και οι 
προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους 
εταίρους κατά τη χάραξη των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Or. de
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Τροπολογία 62
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει 
έναν απολογισμό της εφαρμογής της αρχής 
της εταιρικότητας από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της εκπόνησης των Εθνικών 
Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
αναδεικνύοντας τους παράγοντες επιτυχίας 
και αποτυχίας της διακυβέρνησης·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει 
έναν απολογισμό της εφαρμογής της αρχής 
της εταιρικότητας από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο της εκπόνησης των Εθνικών 
Στρατηγικών Πλαισίων Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 
αναδεικνύοντας τους παράγοντες επιτυχίας 
και αποτυχίας της διακυβέρνησης·
σημειώνει ότι η συμμετοχή των εταίρων 
συμβάλλει στην ανάπτυξη θεσμικών 
δυνατοτήτων σε τομεακό και εδαφικό
επίπεδο, ενώ δημιουργεί επίσης 
δυνατότητες ενίσχυσης της καινοτομίας 
και της μάθησης πέραν των οργανωτικών 
ορίων·

Or. en

Τροπολογία 63
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκπονήσει έναν οδηγό για τη διευκόλυνση 
της υλοποίησης αποτελεσματικών 
εταιρικών σχέσεων με σεβασμό στο 
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους 
μέλους·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκπονήσει έναν οδηγό για τη διευκόλυνση 
της υλοποίησης αποτελεσματικών 
εταιρικών σχέσεων και να διασφαλίσει την 
ισχυρότερη συμμετοχή ατόμων και 
βασικών οργανώσεων στη δημοκρατία σε 
τοπικό επίπεδο στο πλαίσιο μιας 
πολυεπίπεδης εταιρικής σχέσης με 
σεβασμό στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο 
κάθε κράτους μέλους·

Or. en
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Τροπολογία 64
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκπονήσει έναν οδηγό για τη διευκόλυνση 
της υλοποίησης αποτελεσματικών 
εταιρικών σχέσεων με σεβασμό στο 
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους 
μέλους·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκπονήσει έναν οδηγό που θα ορίζει, 
μεταξύ άλλων, μέσα, εργαλεία και ορθές
πρακτικές για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης αποτελεσματικών εταιρικών 
σχέσεων με σεβασμό στο εκάστοτε 
θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους·

Or. pl

Τροπολογία 65
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκπονήσει έναν οδηγό για τη διευκόλυνση 
της υλοποίησης αποτελεσματικών 
εταιρικών σχέσεων με σεβασμό στο 
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους 
μέλους·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκπονήσει έναν οδηγό που θα 
περιλαμβάνει σαφή ορισμό και κριτήρια 
αξιολόγησης για τη διευκόλυνση της 
υλοποίησης αποτελεσματικών εταιρικών 
σχέσεων με σεβασμό στο εκάστοτε 
θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους·

Or. fr
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Τροπολογία 66
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκπονήσει έναν οδηγό για τη διευκόλυνση 
της υλοποίησης αποτελεσματικών 
εταιρικών σχέσεων με σεβασμό στο 
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους 
μέλους·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκπονήσει έναν οδηγό για την υλοποίηση
αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
για τα διαρθρωτικά ταμεία, με σεβασμό 
στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο κάθε 
κράτους μέλους·

Or. de

Τροπολογία 67
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να ζητήσουν τουλάχιστον 2% των πόρων 
του ΕΚΤ ή των πόρων τεχνικής βοήθειας 
που παρέχονται μέσω όλων των ταμείων 
να διατίθεται για την εφαρμογή της 
αρχής της εταιρικότητας·

Or. pl

Τροπολογία 68
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. εκτιμά ότι πιο πολύπλοκες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
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διοικητικές δομές μπορούν να 
επιβαρύνουν με υπερβολικές απαιτήσεις 
τους κοινωνικούς εταίρους και τις 
συναφείς ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 69
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. υπενθυμίζει ότι η εταιρικότητα μπορεί 
να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα, 
την αποδοτικότητα, τη νομιμότητα και τη 
διαφάνεια της λειτουργίας των 
διαρθρωτικών ταμείων και στην
οικειοποίηση και τη δέσμευση έναντι των 
αποτελεσμάτων του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 70
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της 
σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει 
την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις 
αναγκαίες αρμοδιότητες και τους 
αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από 
τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν 
στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων·

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της 
σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει 
την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις 
αναγκαίες αρμοδιότητες και τους 
αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από 
τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν 
στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων 
παρέχοντας εγκαίρως στους εταίρους, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
για τα διαρθρωτικά ταμεία, την ίδια
πληροφόρηση που παρέχεται στις αρχές 
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και θέτοντας στη διάθεσή τους ένα 
σαφώς καθορισμένο ποσό από τους 
πόρους τεχνικής βοήθειας για μέτρα που 
αποσκοπούν στην κατάρτιση, για
ανάπτυξη ικανοτήτων και για
επαγγελματική διαμόρφωση των 
δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της 
εταιρικής σχέσης·

Or. de

Τροπολογία 71
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της 
σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει 
την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις 
αναγκαίες αρμοδιότητες και τους 
αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από 
τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν 
στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων·

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της 
σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει 
την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις 
αναγκαίες αρμοδιότητες και τους 
αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από 
τις διαχειριστικές αρχές να διασφαλίσουν 
τη διάθεση των κατάλληλων χρηματικών 
και οργανωτικών πόρων σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
προκειμένου να ενισχυθούν αυτές οι 
δυνατότητες·

Or. pl

Τροπολογία 72
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της 
σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει 
την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις 

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της 
σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει 
την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις 
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αναγκαίες αρμοδιότητες και τους 
αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από 
τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν 
στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων·

αναγκαίες αρμοδιότητες και τους 
αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από 
τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν 
στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων, οι 
οποίες μπορούν να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος 
ενισχύοντας την αποδοτικότητα όσον 
αφορά την επιλογή έργων·

Or. en

Τροπολογία 73
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της 
σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει
την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις 
αναγκαίες αρμοδιότητες και τους 
αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από 
τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν 
στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων·

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της 
σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει 
την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις 
αναγκαίες αρμοδιότητες και τους 
αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από 
τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν 
στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων, 
ιδίως την ανάπτυξη κοινωνικού 
κεφαλαίου·

Or. en

Τροπολογία 74
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της 
σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει 
την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις 
αναγκαίες αρμοδιότητες και τους 
αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από 

8. διαπιστώνει ότι η διαδικασία της 
σύναψης εταιρικών σχέσεων προϋποθέτει 
την ύπαρξη εταίρων που να διαθέτουν τις 
αναγκαίες αρμοδιότητες και τους 
αναγκαίους πόρους και συνεπώς ζητεί από 
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τις διαχειριστικές αρχές να συμβάλουν 
στην ενίσχυση αυτών των δυνατοτήτων·

τους διαχειριστικούς φορείς να 
συμβάλουν στην ενίσχυση αυτών των 
δυνατοτήτων·

Or. pl

Τροπολογία 75
Marian Harkin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. σημειώνει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζει ο εθελοντισμός στη 
διαδικασία της εταιρικότητας και καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν και να διευκολύνουν το 
αξιόλογο έργο που επιτελείται από 
εθελοντές συνεισφέροντας σε αυτή τη 
διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 76
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. επισημαίνει ότι η διαδικασία της 
εταιρικότητας θα μπορέσει να αποβεί 
αποτελεσματική μόνον εάν είναι αφενός 
ανοικτή και συμμετοχική και αφετέρου 
αντιπροσωπευτική· συνιστά σε αυτό το 
πλαίσιο ο οδηγός που αναφέρεται στην
αιτιολογική σκέψη 7 να ασχοληθεί ιδίως 
με το ζήτημα της επιλογής εταίρων·

Or. en



PE409.748v01-00 40/73 AM\736254EL.doc

EL

Τροπολογία 77
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση 
διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης με 
τους πολίτες σχετικά με τον 
προγραμματισμό και διαπιστώνει ότι η 
δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-
2013 δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς 
την Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές 
πρακτικές που θα επιτρέψουν τη 
βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών 
στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες 
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές 
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες 
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε· σημειώνει ότι σε 
ορισμένες περιπτώσεις αυτό συνέβη μόνο 
σε θεωρητικό επίπεδο, χωρίς καμία 
επαγγελματική διαχείριση και καμία 
σοβαρή προσπάθεια από τις αρχές να 
λάβουν υπόψη προτάσεις που έγιναν από 
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τους συμμετέχοντες· καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές 
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

Or. de

Τροπολογία 79
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες 
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές 
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες 
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
τονίζει ότι η συμμετοχή των 
περιφερειακών και των τοπικών αρχών 
καθώς και της κοινωνίας των πολιτών 
συμβάλλει στη νομιμοποίηση της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
αντισταθμίζοντας οποιαδήποτε 
συγκεκριμένη πολιτική επιρροή·
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές 
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

Or. en
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Τροπολογία 80
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες 
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές 
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία 81
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες 
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές 
πρακτικές που θα επιτρέψουν τη βελτίωση 
της συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες –
καθώς και με μη κυβερνητικές 
οργανώσεις– σχετικά με τον 
προγραμματισμό και διαπιστώνει ότι η 
δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να καταστήσει δυνατή την 
αξιοποίηση ορθών πρακτικών που θα 
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επιτρέψουν τη βελτίωση της συμμετοχής 
των πολιτών στην επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού·

Or. pl

Τροπολογία 82
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες 
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές 
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες 
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές 
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στις 
διαβουλεύσεις και τη διασφάλιση ότι οι εν 
λόγω προτάσεις θα αντικατοπτρίζονται 
πληρέστερα κατά τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού·

Or. ro

Τροπολογία 83
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση να ζητηθεί 
η γνώμη του ευρέος κοινού και των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν την 
κοινωνία των πολιτών σχετικά με τον 
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προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές 
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

προγραμματισμό και διαπιστώνει ότι η 
δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

Or. fr

Τροπολογία 84
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες 
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές 
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

9. υπενθυμίζει την υποχρέωση διεξαγωγής 
δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες 
σχετικά με τον προγραμματισμό και 
διαπιστώνει ότι η δημόσια συμμετοχή στην 
προπαρασκευαστική φάση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-2013 
δεν καρποφόρησε στον βαθμό που θα 
ήταν επιθυμητό, καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να αναδείξει τις ορθές πρακτικές 
που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της 
συμμετοχής των πολιτών στην επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού· 

Or. el

Τροπολογία 85
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. καλεί τις διαχειριστικές αρχές να 
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ενημερώσουν τους εταίρους σχετικά με 
τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο 
λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις που 
έγιναν από τους ίδιους κατά τα διάφορα 
στάδια της διαδικασίας 
προγραμματισμού των διαρθρωτικών
ταμείων·

Or. pl

Τροπολογία 86
Jana Bobošíková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. καλεί τα κράτη μέλη να ζητούν 
συστηματικά τη γνώμη των πολιτών τους 
καθ’ όλη την προετοιμασία της πολιτικής 
συνοχής για την περίοδο 2014-2020·

Or. cs

Τροπολογία 87
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές καλύτερη 
ενσωμάτωση των εταίρων σε όλες τις 
φάσεις του προγραμματισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
και των συνεδριάσεων των επιτροπών 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές καλύτερη 
ενσωμάτωση των εταίρων σε όλες τις 
φάσεις του προγραμματισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων, από τη 
διαμόρφωση της αναπτυξιακής 
στρατηγικής για μια δεδομένη περιοχή, 
τη χάραξη των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και την παρουσία στις 
συνεδριάσεις των επιτροπών
παρακολούθησης, ως τη συμμετοχή στη 
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διαδικασία αξιολόγησης της υλοποίησης 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων, με 
σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων, της εμπειρίας και της 
τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο·

Or. pl

Τροπολογία 88
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Η παρούσα τροπολογία αφορά μόνο το βουλγαρικό κείμενο.

Or. bg

Τροπολογία 89
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές καλύτερη 
ενσωμάτωση των εταίρων σε όλες τις
φάσεις του προγραμματισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
και των συνεδριάσεων των επιτροπών 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές καλύτερη 
ενσωμάτωση των εταίρων σε όλες τις 
φάσεις του προγραμματισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
και των συνεδριάσεων των επιτροπών 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων· υπενθυμίζει τη θετική 
επίδραση της εταιρικότητας στη 
βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού 
και υλοποίησης των δημόσιων 
διοικητικών φορέων που είναι αρμόδιοι
για τα διαρθρωτικά ταμεία, 
δημιουργώντας ένα νέο θεσμικό πλαίσιο 
που βασίζεται σε μια σειρά 
συνεργαζόμενων μεταξύ τους δικτύων ή 
σχέσεων με διάφορους κοινωνικούς και 
οικονομικούς εταίρους· σημειώνει ότι,
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μέσω της συμμετοχής μιας ευρείας 
ομάδας συμμετεχόντων, διατίθεται προς 
χρήση ένα μεγαλύτερο φάσμα 
εμπειρογνωμοσύνης κατά τον κύκλο
προγραμματισμού των προγραμμάτων 
των διαρθρωτικών ταμείων, που μπορεί 
να συμβάλει στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης, 
της παρακολούθησης και της 
αξιολόγησης των προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 90
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές καλύτερη 
ενσωμάτωση των εταίρων σε όλες τις 
φάσεις του προγραμματισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
και των συνεδριάσεων των επιτροπών 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τους 
διαχειριστικούς φορείς καλύτερη 
ενσωμάτωση των εταίρων σε όλες τις 
φάσεις του προγραμματισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
και των συνεδριάσεων των επιτροπών 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

Or. pl

Τροπολογία 91
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές καλύτερη 
ενσωμάτωση των εταίρων σε όλες τις 

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές καλύτερη και εν 
ευθέτω χρόνω ενσωμάτωση των εταίρων 
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φάσεις του προγραμματισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
και των συνεδριάσεων των επιτροπών 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού 
των διαρθρωτικών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
και των συνεδριάσεων των επιτροπών 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, καθώς και κατά τη 
σύνταξη των εγγράφων της προσφοράς, 
την επιλογή του έργου και την εκτίμηση
αυτού·

Or. en

Τροπολογία 92
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές καλύτερη 
ενσωμάτωση των εταίρων σε όλες τις 
φάσεις του προγραμματισμού των 
διαρθρωτικών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
και των συνεδριάσεων των επιτροπών 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές καλύτερη 
ενσωμάτωση των εταίρων και σε πρώιμο 
στάδιο σε όλες τις φάσεις του 
προγραμματισμού και της υλοποίησης των 
διαρθρωτικών ταμείων, 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 
και των συνεδριάσεων των επιτροπών 
παρακολούθησης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

Or. de

Τροπολογία 93
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος μετά την παράγραφο 10 (νέος) και παράγραφος 10α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μέσα για μια επιτυχημένη εταιρική σχέση
10a. καλεί όλες τις αρχές των κρατών 
μελών που είναι αρμόδιες για την 
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υλοποίηση των προγραμμάτων των 
διαρθρωτικών ταμείων να εφαρμόσουν 
την εταιρικότητα σύμφωνα με το άρθρο
11 του κανονισμού για τα διαρθρωτικά 
ταμεία, σύμφωνα τουλάχιστον με τους 
ακόλουθους κανόνες:
- όλοι οι εταίροι πρέπει να επιλέγονται 
μέσω διαφανούς διαδικασίας,
- τουλάχιστον εκείνοι οι εταίροι των 
οποίων η συμμετοχή ορίζεται στο άρθρο
11 του κανονισμού για τα διαρθρωτικά 
ταμεία πρέπει να συμμετέχουν στην 
υλοποίηση όλων των προγραμμάτων των 
διαρθρωτικών ταμείων,
- όλοι οι εταίροι πρέπει να διαθέτουν ίδιο 
καθεστώς και ίδια δικαιώματα ψήφου 
στην επιτροπή παρακολούθησης,
- όλοι οι εταίροι πρέπει να λαμβάνουν 
εγκαίρως όλα τα σχετικά έγγραφα πριν 
από τις συνεδριάσεις της επιτροπής
παρακολούθησης,
- οι αρχές πρέπει να θεσπίσουν μαζί με 
τους εταίρους έναν διαφανή μηχανισμό 
απόκρισης στις παρατηρήσεις και τις 
προτάσεις των εταίρων,
- όλοι οι εταίροι πρέπει να συμμετέχουν 
στον καθορισμό των κριτηρίων σύμφωνα 
με τα οποία επιλέγονται τα έργα εντός του 
πλαισίου των μέτρων του επιχειρησιακού 
προγράμματος, 
- όλοι οι εταίροι πρέπει να λαμβάνουν τα 
πλήρη πρακτικά των συνεδριάσεων της
επιτροπής παρακολούθησης,
- όλοι οι εταίροι πρέπει να λαμβάνουν 
έξοδα ταξιδίου για τη συμμετοχή τους 
στις συνεδριάσεις της επιτροπής
παρακολούθησης·

Or. de
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Τροπολογία 94
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a.σημειώνει ότι τα νέα κράτη μέλη δεν 
συμμορφώθηκαν πλήρως με την αρχή της 
εταιρικότητας και, ως εκ τούτου, θα 
μπορούσε να ενισχυθεί σταδιακά εκ νέου 
η εισαγωγή της ως αποτέλεσμα της 
άσκησης πίεσης τόσο σε υπερεθνικό όσο 
και σε υποεθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 95
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη στενότερη συνεργασία 
μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού 
τομέα, μέσω της εδραίωσης συμπράξεων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
προκειμένου να υλοποιηθεί η 
διαρθρωτική χρηματοδότηση, με στόχο 
την αύξηση των δυνατοτήτων 
υλοποίησης, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Or. pl
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Τροπολογία 96
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. τονίζει ότι η συμμετοχή των εταίρων 
κατά το στάδιο του προγραμματισμού 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
επιτυχημένη υλοποίηση των 
προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της διαμόρφωσης συμπράξεων δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα·

Or. bg

Τροπολογία 97
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. ζητεί οι επόμενοι κανονισμοί για τα 
διαρθρωτικά ταμεία να περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες διατάξεις που θα 
καθιστούν την εφαρμογή της αρχής της 
εταιρικότητας νομικά δεσμευτική, 
συμπεριλαμβανομένων σαφώς 
επαληθεύσιμων κριτηρίων, όπου αυτό
ενδείκνυται·

Or. en



PE409.748v01-00 52/73 AM\736254EL.doc

EL

Τροπολογία 98
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτείνει τη συμπερίληψη της 
διάστασης της διακυβέρνησης στο πλαίσιο 
της γραμμής 4.1 του πρώτου 
προγράμματος δράσης για την εφαρμογή 
της Εδαφικής Ατζέντας βάσει της οποίας
ζητείται από το ORATE να αναπτύξει 
νέους δείκτες για την εδαφική συνοχή·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία 99
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12a. είναι της άποψης ότι η επιτυχημένη 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση πρέπει να 
βασίζεται σε μια προσέγγιση «από κάτω 
προς τα πάνω» και ως εκ τούτου καλεί τα 
κράτη μέλη (ή τις περιφέρειες) να 
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 
αναπτυξιακές στρατηγικές για τις 
περιφέρειες (ή τους δήμους) και 
παράλληλα να αναπτύξουν σχέδια για 
παρεμβάσεις μέσω των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. en



AM\736254EL.doc 53/73 PE409.748v01-00

EL

Τροπολογία 100
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποκεντρώσουν την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής ώστε να καταστεί 
δυνατή η καλή λειτουργία του συστήματος 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με 
παράλληλη τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας και τους καλεί να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα για την εν λόγω 
αποκέντρωση·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποκεντρώσουν την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής αξιοποιώντας πλήρως
τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω 
της συνολικής επιχορήγησης, ώστε να 
καταστεί δυνατή η καλή λειτουργία του 
συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
με παράλληλη τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας και τους καλεί να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα για την εν λόγω 
αποκέντρωση·

Or. de

Τροπολογία 101
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποκεντρώσουν την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής ώστε να καταστεί 
δυνατή η καλή λειτουργία του συστήματος 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με 
παράλληλη τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας και τους καλεί να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα για την εν λόγω 
αποκέντρωση·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποκεντρώσουν την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής ώστε να καταστεί 
δυνατή η καλή λειτουργία του συστήματος 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με 
παράλληλη τήρηση των αρχών της 
εταιρικότητας και της επικουρικότητας 
και τους καλεί να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα για την εν λόγω αποκέντρωση·

Or. pl
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Τροπολογία 102
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποκεντρώσουν την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής ώστε να καταστεί 
δυνατή η καλή λειτουργία του συστήματος 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με 
παράλληλη τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας και τους καλεί να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα για την εν λόγω 
αποκέντρωση·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποκεντρώσουν την εφαρμογή και 
υλοποίηση της πολιτικής συνοχής ώστε να 
καταστεί δυνατή η καλή λειτουργία του 
συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης 
με παράλληλη τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας και τους καλεί να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα για την εν λόγω 
αποκέντρωση·

Or. pl

Τροπολογία 103
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποκεντρώσουν την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής ώστε να καταστεί 
δυνατή η καλή λειτουργία του συστήματος 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με 
παράλληλη τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας και τους καλεί να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα για την εν λόγω 
αποκέντρωση·

13. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αποκεντρώσουν την εφαρμογή της 
πολιτικής συνοχής ώστε να καταστεί 
δυνατή η καλή λειτουργία του συστήματος 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με 
παράλληλη τήρηση της αρχής της 
επικουρικότητας και τους καλεί να λάβουν 
τα αναγκαία μέτρα για την εν λόγω 
αποκέντρωση, τόσο σε επίπεδο 
νομοθεσίας όσο και σε επίπεδο 
προϋπολογισμού·

Or. ro
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Τροπολογία 104
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακές
και τοπικές διαχειριστικές δυνατότητες 
καθώς και η σταθερότητα και η συνέχειά 
τους αποτελούν προϋπόθεση για την 
αποδοτική απορρόφηση των πόρων και 
τη διασφάλιση της μέγιστης επίδρασής 
τους· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν επαρκείς διαχειριστικές
δομές και ανθρώπινο κεφάλαιο όσον 
αφορά τη στελέχωση, τις αποδοχές, την 
κατάρτιση, τους πόρους, τις διαδικασίες,
τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 105
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. καλεί τις αρμόδιες αρχές να 
μεγιστοποιήσουν τις προσπάθειές τους να 
συμπεριλάβουν την κοινωνία των πολιτών 
όσο το δυνατόν νωρίτερα στη διαδικασία 
σχεδιασμού της πολιτικής και ενθαρρύνει 
τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές να 
ξεκινήσουν περισσότερες εκστρατείες 
ενημέρωσης των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, καθώς και των πολιτών,
σχετικά με τον ρόλο και την επίδρασή 
τους στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης 
αποφάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 106
Jana Bobošíková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναθέσουν τη διαχείριση των 
διαρθρωτικών ταμείων στις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί η 
ενεργότερη συμμετοχή τους στην 
εκπόνηση και την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, ή 
τουλάχιστον να τους χορηγηθούν 
συνολικές επιχορηγήσεις που θα τους 
επιτρέψουν να ενταχθούν πλήρως στον 
μηχανισμό της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναθέσουν τη διαχείριση των 
διαρθρωτικών ταμείων στις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί η 
ενεργότερη συμμετοχή τους στην 
εκπόνηση και την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Or. cs

Τροπολογία 107
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναθέσουν τη διαχείριση των 
διαρθρωτικών ταμείων στις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί η 
ενεργότερη συμμετοχή τους στην 
εκπόνηση και την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, ή 
τουλάχιστον να τους χορηγηθούν 
συνολικές επιχορηγήσεις που θα τους 
επιτρέψουν να ενταχθούν πλήρως στον 
μηχανισμό της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης 

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναθέσουν τη διαχείριση των 
διαρθρωτικών ταμείων στις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, με βάση 
συμπεφωνημένους όρους και κριτήρια 
που θα πρέπει να πληρούν οι εν λόγω 
αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργότερη 
συμμετοχή τους στην εκπόνηση και την 
υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, ή τουλάχιστον να τους 
χορηγηθούν συνολικές επιχορηγήσεις που 
θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν πλήρως 
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στον μηχανισμό της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης·

Or. el

Τροπολογία 108
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναθέσουν τη διαχείριση των 
διαρθρωτικών ταμείων στις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί η 
ενεργότερη συμμετοχή τους στην 
εκπόνηση και την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, ή 
τουλάχιστον να τους χορηγηθούν 
συνολικές επιχορηγήσεις που θα τους 
επιτρέψουν να ενταχθούν πλήρως στον 
μηχανισμό της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναθέσουν τη διαχείριση των 
διαρθρωτικών ταμείων στις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί η 
ενεργότερη και μέσω επίσημων δομών 
συντονισμού συμμετοχή τους στην 
εκπόνηση και την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, ή 
τουλάχιστον να τους χορηγηθούν 
συνολικές επιχορηγήσεις που θα τους 
επιτρέψουν να ενταχθούν πλήρως στον 
μηχανισμό της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 109
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αναθέσουν τη διαχείριση των 
διαρθρωτικών ταμείων στις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί η 
ενεργότερη συμμετοχή τους στην 
εκπόνηση και την υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, ή 

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
της συνολικής επιχορήγησης να 
αναθέσουν τη διαχείριση των 
διαρθρωτικών ταμείων στις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές ώστε να εξασφαλιστεί η 
ενεργότερη συμμετοχή τους στην 
εκπόνηση και την υλοποίηση των 
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τουλάχιστον να τους χορηγηθούν 
συνολικές επιχορηγήσεις που θα τους 
επιτρέψουν να ενταχθούν πλήρως στον 
μηχανισμό της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης·

επιχειρησιακών προγραμμάτων, ή 
τουλάχιστον να τους χορηγηθούν 
συνολικές επιχορηγήσεις που θα τους 
επιτρέψουν να ενταχθούν πλήρως στον 
μηχανισμό της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης·

Or. de

Τροπολογία 110
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. τονίζει την ανάγκη για σαφέστερο 
καθορισμό της κατανομής των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, 
ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν 
επικάλυψη των προσπαθειών και, ως εκ 
τούτου, να διασφαλισθεί η 
βελτιστοποιημένη και 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εν 
λόγω πολιτικής·

Or. pl

Τροπολογία 111
Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14a. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο, 
τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές να καταβάλουν μεγάλες 
προσπάθειες για τη βελτίωση του 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
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επιπέδων διοίκησης και για την 
υλοποίηση του κύκλου του προγράμματος
όσον αφορά την απορρόφηση των 
ενισχύσεων της ΕΕ, καθώς και τον 
συντονισμό των πολιτικών που αποτελούν 
μέρος της διαρθρωτικής δράσης·

Or. bg

Τροπολογία 112
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ακόμη προσαρμόσει την εθνική τους 
νομοθεσία ώστε να θεσμοθετηθούν οι 
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ) να το πράξουν όσο το δυνατόν
συντομότερα·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν έχουν 
ακόμη προσαρμόσει την εθνική τους 
νομοθεσία ώστε να θεσμοθετηθούν οι 
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ) να το πράξουν όσο το δυνατόν 
συντομότερα· καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι η κοινή διαχειριστική
αρχή των ΕΟΕΣ θα αποτελεί 
αποκεντρωμένη υπηρεσία, η οποία θα 
παρέχει επίσης επιτόπου πρακτικές 
συμβουλές στους φορείς ανάπτυξης των 
έργων·

Or. de

Τροπολογία 113
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να 
αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές 

διαγράφεται
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μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των 
περιοχών που οριοθετούνται βάσει της 
ανθρώπινης κινητικότητας και της 
υλοποίησης συγκεκριμένων έργων και όχι 
βάσει διοικητικών κατατμήσεων, και 
ιδίως:
- στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη 
διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των 
πόλεων και της γύρω υπαίθρου,
- στην κλίμακα των περιοχών που 
απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις 
όπως οι οροσειρές, οι λεκάνες απορροής 
ποταμών, οι παράκτιες περιοχές·

Or. de

Τροπολογία 114
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να 
αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές 
μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των περιοχών 
που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης 
κινητικότητας και της υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει 
διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως: 

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
πέραν από την εξέταση του πλέον 
κατάλληλου επιπέδου NUTS, να 
αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές 
μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των περιοχών 
που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης 
κινητικότητας και της υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει 
διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως: 

- στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» 
για τη διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι 
των πόλεων και της γύρω υπαίθρου,

- στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη 
διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των 
πόλεων και της γύρω υπαίθρου,

- στην κλίμακα των περιοχών που 
απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις 
όπως οι οροσειρές, οι λεκάνες απορροής 

- στην κλίμακα των περιοχών που 
απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις 
όπως οι οροσειρές, οι λεκάνες απορροής 
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ποταμών, οι παράκτιες περιοχές· ποταμών, οι παράκτιες περιοχές,

- στο επίπεδο των τοπικών αρχών, για την 
ανάπτυξη προσεγγίσεων που θα 
βασίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να 
αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές 
μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των περιοχών 
που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης 
κινητικότητας και της υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει 
διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως:

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να 
αναζητήσει την εδαφική μονάδα όπου, 
σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία, μια 
ολοκληρωμένη πολιτική που αποσκοπεί
στην ανάπτυξη των περιοχών θα μπορεί να 
υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
σε εδαφικούς όρους, καθώς και τις 
εδαφικές μονάδες που οριοθετούνται 
βάσει της υλοποίησης συγκεκριμένων 
έργων·

Or. pl

Τροπολογία 116
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να 
αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές 
μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να 
αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές 
μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 
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αποσκοπούν στην ανάπτυξη των περιοχών 
που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης 
κινητικότητας και της υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει 
διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως:

αποσκοπούν στην ανάπτυξη των περιοχών 
που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης 
κινητικότητας και της υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει 
διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως:

- στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη 
διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των 
πόλεων και της γύρω υπαίθρου,

- στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη 
διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των 
πόλεων και της γύρω υπαίθρου,

- στην κλίμακα των περιοχών που 
απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις 
όπως οι οροσειρές, οι λεκάνες απορροής 
ποταμών, οι παράκτιες περιοχές·

- στην κλίμακα των περιοχών που 
απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις 
όπως οι οροσειρές, οι μεγάλες δασώδεις 
εκτάσεις, τα εθνικά πάρκα, οι λεκάνες 
απορροής ποταμών, οι παράκτιες περιοχές 
και οι περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες 
περιοχές·

Or. pl

Τροπολογία 117
Maria Petre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να 
αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές 
μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των περιοχών 
που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης 
κινητικότητας και της υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει 
διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως:

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να 
αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές 
μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των περιοχών 
που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης 
κινητικότητας και της υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει 
διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως:

- στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη 
διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των 
πόλεων και της γύρω υπαίθρου,

- στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη 
διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των 
πόλεων, των προαστίων και της γύρω 
υπαίθρου,

- στην κλίμακα των περιοχών που 
απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις 
όπως οι οροσειρές, οι λεκάνες απορροής 

- στην κλίμακα των περιοχών που 
απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις 
όπως οι οροσειρές, οι λεκάνες απορροής 
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ποταμών, οι παράκτιες περιοχές· ποταμών, οι παράκτιες περιοχές·

Or. ro

Τροπολογία 118
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να 
αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές 
μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των περιοχών 
που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης 
κινητικότητας και της υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει 
διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως:

16. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση την 
ορθότητα του επιπέδου NUTS II, να 
αναζητήσει καταλληλότερες εδαφικές 
μονάδες για την υλοποίηση ουσιαστικών 
ολοκληρωμένων πολιτικών που να 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη των περιοχών 
που οριοθετούνται βάσει της ανθρώπινης 
κινητικότητας και της υλοποίησης 
συγκεκριμένων έργων και όχι βάσει 
διοικητικών κατατμήσεων, και ιδίως:

- στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη 
διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των 
πόλεων και της γύρω υπαίθρου,

- στην κλίμακα των ζωνών «έλξης» για τη 
διαβίωση και την απασχόληση, ήτοι των 
πόλεων και της γύρω υπαίθρου,

- στην κλίμακα των περιοχών που 
απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις 
όπως οι οροσειρές, οι λεκάνες απορροής 
ποταμών, οι παράκτιες περιοχές 

- στην κλίμακα των περιοχών που 
απαιτούν ειδικές θεματικές προσεγγίσεις 
όπως οι οροσειρές, οι λεκάνες απορροής 
ποταμών, οι παράκτιες περιοχές και οι 
νησιωτικές περιοχές·

Or. el

Τροπολογία 119
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει στους 18. διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει στους 
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κόλπους του Συμβουλίου κάποιο σώμα που 
να ασχολείται ειδικά με την πολιτική 
συνοχής ώστε να διασφαλίζεται η 
στρατηγική παρακολούθηση αυτής της 
πολιτικής η οποία αποτελεί και την πρώτη 
θέση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν στους κόλπους του 
Συμβουλίου ειδικές συνεδριάσεις των 
υπουργών που είναι αρμόδιοι για την 
πολιτική συνοχής·

κόλπους του Συμβουλίου κάποιο σώμα που 
να ασχολείται ειδικά με την περιφερειακή
πολιτική ώστε να διασφαλίζεται η 
στρατηγική παρακολούθηση αυτής της 
πολιτικής η οποία αποτελεί και την πρώτη 
θέση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ζητεί από τα κράτη μέλη να 
προβλέψουν στους κόλπους του 
Συμβουλίου ειδικές συνεδριάσεις των 
υπουργών που είναι αρμόδιοι για την
περιφερειακή πολιτική·

Or. pl

Τροπολογία 120
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. χαιρετίζει τη δημιουργία 
διυπηρεσιακών ομάδων στην Επιτροπή 
όπως αυτές για το αστικό περιβάλλον και 
την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ζητεί 
από την Επιτροπή να διευρύνει την 
εφαρμογή αυτής της διατομεακής 
προσέγγισης και να ενημερώνει τακτικά το 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 
των εργασιών αυτών των ομάδων·

19. χαιρετίζει τη δημιουργία 
διυπηρεσιακών ομάδων στην Επιτροπή 
όπως αυτές για το αστικό περιβάλλον και 
την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ζητεί 
από την Επιτροπή να διευρύνει την 
εφαρμογή αυτής της διατομεακής 
προσέγγισης και να ενημερώνει τακτικά το 
Κοινοβούλιο, την Επιτροπή των 
Περιφερειών και τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές σχετικά με τα 
αποτελέσματα των εργασιών αυτών των 
ομάδων·

Or. en
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Τροπολογία 121
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν τους άμεσους διαύλους 
επικοινωνίας μεταξύ της Επιτροπής και 
των κυβερνήσεων σε υποεθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 122
Jana Bobošíková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών 
να ενισχύσει τις δράσεις της για την 
ανάπτυξη των πρακτικών διακυβέρνησης 
τόσο από ποσοτικής όσο και από 
ποιοτικής άποψης·

21. προτείνει τη διάλυση της Επιτροπής 
των Περιφερειών·

Or. cs

Τροπολογία 123
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος μεταξύ των παραγράφων 21 και 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μέσα προώθησης της επιτυχημένης 
διακυβέρνησης

Μέσα προώθησης της επιτυχημένης 
διακυβέρνησης και εταιρικότητας

Or. pl
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Τροπολογία 124
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα 
διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το 
σύνολο των οργανισμών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, δημόσιων και ιδιωτικών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
μεγάλες κοινοτικές προκλήσεις·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία 125
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα 
διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το 
σύνολο των οργανισμών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, δημόσιων και ιδιωτικών, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
μεγάλες κοινοτικές προκλήσεις·

22. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών δράσεων σε θέματα 
διακυβέρνησης και εταιρικότητας, σε 
συνεργασία με το σύνολο των οργανισμών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, δημόσιων και 
ιδιωτικών, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι μεγάλες κοινοτικές 
προκλήσεις·

Or. pl



AM\736254EL.doc 67/73 PE409.748v01-00

EL

Τροπολογία 126
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν με ορθό τρόπο τον
χωροταξικό σχεδιασμό προκειμένου να 
συμβάλουν στη διευκόλυνση της 
ισορροπημένης περιφερειακής 
ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 127
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους και 
τους υπαλλήλους των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
που εμπλέκονται στη διαχείριση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής να χρησιμοποιήσουν 
τους χρηματοδοτικούς πόρους της τεχνικής 
βοήθειας αυτών των προγραμμάτων για 
την εκπαίδευσή τους σε θέματα 
διακυβέρνησης ειδικά για αυτά τα 
προγράμματα και, πιο συγκεκριμένα, για 
την εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης 
έργου·

23. καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους και 
τους υπαλλήλους των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
που εμπλέκονται στη διαχείριση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής να χρησιμοποιήσουν 
τους χρηματοδοτικούς πόρους της τεχνικής 
βοήθειας αυτών των προγραμμάτων για 
την προετοιμασία τους για τις μορφές
διακυβέρνησης ειδικά για αυτά τα 
προγράμματα και, πιο συγκεκριμένα, για 
την εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης 
έργου·

Or. pl
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Τροπολογία 128
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους και 
τους υπαλλήλους των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
που εμπλέκονται στη διαχείριση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής να χρησιμοποιήσουν 
τους χρηματοδοτικούς πόρους της τεχνικής 
βοήθειας αυτών των προγραμμάτων για 
την εκπαίδευσή τους σε θέματα 
διακυβέρνησης ειδικά για αυτά τα 
προγράμματα και, πιο συγκεκριμένα, για 
την εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης 
έργου·

23. καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους και 
τους υπαλλήλους των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
καθώς και τους εταίρους, σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του κανονισμού για τα 
διαρθρωτικά ταμεία, που εμπλέκονται στη 
διαχείριση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής να 
χρησιμοποιήσουν τους χρηματοδοτικούς 
πόρους της τεχνικής βοήθειας αυτών των 
προγραμμάτων για την εκπαίδευσή τους σε 
θέματα διακυβέρνησης ειδικά για αυτά τα 
προγράμματα και, πιο συγκεκριμένα, για 
την εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης 
έργου·

Or. de

Τροπολογία 129
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους και 
τους υπαλλήλους των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
που εμπλέκονται στη διαχείριση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής να χρησιμοποιήσουν 
τους χρηματοδοτικούς πόρους της τεχνικής 
βοήθειας αυτών των προγραμμάτων για 
την εκπαίδευσή τους σε θέματα 
διακυβέρνησης ειδικά για αυτά τα 
προγράμματα και, πιο συγκεκριμένα, για 
την εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης 

23. καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους και 
τους υπαλλήλους των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων 
που εμπλέκονται στη διαχείριση των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
πολιτικής συνοχής να χρησιμοποιήσουν 
τους χρηματοδοτικούς πόρους της τεχνικής 
βοήθειας αυτών των προγραμμάτων για 
την εκπαίδευσή τους σε θέματα 
διακυβέρνησης ειδικά για αυτά τα 
προγράμματα και, πιο συγκεκριμένα, για 
την εκμάθηση των μεθόδων διαχείρισης 
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έργου· έργου· καλεί επίσης την Επιτροπή να 
ζητεί αναλυτικό απολογισμό από τα 
κράτη μέλη για τον τρόπο 
χρησιμοποίησης των συγκεκριμένων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων·

Or. el

Τροπολογία 130
Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. καλεί τα κράτη μέλη και τις 
διαχειριστικές αρχές να δώσουν 
μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση της 
εκμάθησης των πολιτικών, 
συμπεριλαμβανομένης της φάσης της 
αξιολόγησης και των διδαγμάτων που 
προέκυψαν, και να την εκτιμήσουν με 
βάση την αξία της ως στρατηγική 
πολιτική και όχι με βάση τη
γραφειοκρατική της χρήση· εκτιμά ότι 
μια στρατηγική παρακολούθηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με δομημένο 
εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών, 
μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση και 
την εφαρμογή καλύτερων πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 131
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά θεματικά 
δίκτυα ανταλλαγής ορθών πρακτικών θα 

24. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά θεματικά 
δίκτυα ανταλλαγής ορθών πρακτικών θα 
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πρέπει να διευρύνουν τις δράσεις τους 
στον τομέα της διακυβέρνησης και με 
αυτόν τον τρόπο να τις καταστήσουν πιο 
αποτελεσματικές·

πρέπει να διευρύνουν τις δράσεις τους 
στον τομέα της διακυβέρνησης και της 
εταιρικότητας και να διασφαλίσουν 
δημόσια πρόσβαση στην ανταλλαγή 
εμπειριών σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και 
με αυτόν τον τρόπο να τις καταστήσουν 
πιο αποτελεσματικές·

Or. pl

Τροπολογία 132
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά θεματικά 
δίκτυα ανταλλαγής ορθών πρακτικών θα 
πρέπει να διευρύνουν τις δράσεις τους 
στον τομέα της διακυβέρνησης και με 
αυτόν τον τρόπο να τις καταστήσουν πιο 
αποτελεσματικές·

24. εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά θεματικά 
δίκτυα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
θα πρέπει να διευρύνουν τις δράσεις τους 
στον τομέα της διακυβέρνησης και με 
αυτόν τον τρόπο να τις καταστήσουν πιο 
αποτελεσματικές·

Or. en

Τροπολογία 133
Jana Bobošíková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
γαλλικής προεδρίας της ΕΕ για την 
εκπόνηση ενός πλαισίου αναφοράς για τη 
βιώσιμη και αλληλέγγυα πόλη και ζητεί 
να συμπεριληφθεί σε αυτό η διάσταση 
της διακυβέρνησης·

διαγράφεται

Or. cs
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Τροπολογία 134
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
γαλλικής προεδρίας της ΕΕ για την 
εκπόνηση ενός πλαισίου αναφοράς για τη 
βιώσιμη και αλληλέγγυα πόλη και ζητεί να 
συμπεριληφθεί σε αυτό η διάσταση της 
διακυβέρνησης·

25. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της 
γαλλικής προεδρίας της ΕΕ για την 
εκπόνηση ενός πλαισίου αναφοράς για τη 
βιώσιμη και αλληλέγγυα πόλη και ζητεί να 
συμπεριληφθεί σε αυτό η διάσταση της 
διακυβέρνησης και της εταιρικότητας·

Or. pl

Τροπολογία 135
Jana Bobošíková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός 
προγράμματος ERASMUS για τους 
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

διαγράφεται

Or. cs

Τροπολογία 136
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός 
προγράμματος ERASMUS για τους 
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής 

26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός 
προγράμματος ERASMUS για τους 
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και για τους εταίρους,
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αυτοδιοίκησης· σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού 
για τα διαρθρωτικά ταμεία·

Or. de

Τροπολογία 137
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός 
προγράμματος ERASMUS για τους 
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός 
προγράμματος ERASMUS για τους 
αιρετούς εκπροσώπους της περιφερειακής 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης·

Or. pl

Τροπολογία 138
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός 
προγράμματος ERASMUS για τους 
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός 
προγράμματος ERASMUS για τους 
αιρετούς εκπροσώπους της περιφερειακής 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης·

Or. en
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Τροπολογία 139
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός 
προγράμματος ERASMUS για τους 
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης·

26. προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός 
προγράμματος ERASMUS για τους 
αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τους δημόσιους 
υπαλλήλους·

Or. en
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