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Τροπολογία 1
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πρώτη αιτιολογική αναφορά

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- υπογραμμίζει το ρόλο των περιφερειών 
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
και ως εκ τούτου, τη σημασία του Μέσου 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) για να 
συνοδεύσει τις χώρες των δυτικών 
Βαλκανίων στη διαδικασία 
εκδημοκρατισμού και οικονομικής και 
κοινωνικής μεταμόρφωσης, καθώς και για 
να προσεγγίσει τις εν λόγω χώρες στις 
δομές της ΕΕ·

- υπογραμμίζει το ρόλο των περιφερειών 
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
και ως εκ τούτου, τη σημασία του Μέσου 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) για να 
συνοδεύσει τις χώρες των δυτικών 
Βαλκανίων στη διαδικασία 
εκδημοκρατισμού, οικονομικής και 
κοινωνικής μεταμόρφωσης και 
προσαρμογής στα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
καθώς και για να προσεγγίσει τις εν λόγω 
χώρες στις δομές της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 2
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- επισημαίνει σχετικά ότι υφίστανται 
σημαντικές διαφορές στις οικονομικές 
και εμπορικές σχέσεις με τις επιμέρους 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων· ζητεί, ως 
εκ τούτου, με βάση τις εμπειρίες με τη 
σημερινή διαδικασία διεύρυνσης να 
εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα 
και να διαμορφωθούν οι διάφορες 
συνιστώσες του μέσου ΙΡΑ κατά τρόπο 
πλέον ευέλικτο, προσαρμοσμένο στις 
ανάγκες και επικεντρωμένο στην αειφόρο 
ανάπτυξη των περιφερειών·

Or. de
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Τροπολογία 3
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 1β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- ζητεί την κατά προτεραιότητα 
υποστήριξη εθνικών αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, τα οποία θα λαμβάνουν 
υπόψη τόσο την οικονομική ανάπτυξη 
των αστικών κέντρων όσο επίσης και 
αυτή των αγροτικών περιοχών· τονίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ιδιαίτερη σημασία 
της ενίσχυσης αντίστοιχων 
προγραμμάτων κατάρτισης, 
επιμόρφωσης και δια βίου εκπαίδευσης·

Or. de

Τροπολογία 4
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Δεύτερη αιτιολογική αναφορά

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη 
μέλη να χορηγήσουν στο μέσο ΙΡΑ τα 
απαραίτητα πρόσθετα οικονομικά μέσα για 
να αναπτυχθούν πιο φιλόδοξα σχέδια και 
για να υπάρξει μια πραγματική βοήθεια σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

- ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη 
μέλη να χορηγήσουν στο μέσο ΙΡΑ τα 
απαραίτητα πρόσθετα οικονομικά μέσα για 
να αναπτυχθούν σχέδια που είναι 
περισσότερο προσανατολισμένα προς τις 
ανάγκες και για να υπάρξει μια 
αποτελεσματική και επικεντρωμένη 
βοήθεια σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο· τονίζει τη σημασία 
διαπροσωπικών σχεδίων, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλα για να καταστήσουν 
γνωστή στον τοπικό πληθυσμό την 
προστιθέμενη αξία που προσπορίζει η 
Ευρώπη·



AM\747384EL.doc 5/8 PE414.257v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 5
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Δεύτερη αιτιολογική αναφορά

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη 
μέλη να χορηγήσουν στο μέσο ΙΡΑ τα 
απαραίτητα πρόσθετα οικονομικά μέσα για 
να αναπτυχθούν πιο φιλόδοξα σχέδια και 
για να υπάρξει μια πραγματική βοήθεια σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

- ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη 
μέλη να χρησιμοποιήσουν τις ενδεχόμενα 
διαθέσιμες πιστώσεις άλλων 
προγραμμάτων με σκοπό να χορηγήσουν 
στο μέσο ΙΡΑ τα απαραίτητα πρόσθετα 
οικονομικά μέσα για να αναπτυχθούν πιο 
φιλόδοξα σχέδια και για να υπάρξει μια 
πραγματική βοήθεια σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 6
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τέταρτη αιτιολογική αναφορά

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι μια από τις προτεραιότητες του 
ΙΡΑ είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
θεσμικών και διοικητικών δυνατοτήτων 
στα δυτικά Βαλκάνια, τόσο σε επίπεδο 
εθνικό όσο και περιφερειακό, και
ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει 
αυτή την πτυχή δραστηριότητας με σκοπό 
να ενισχύσει την ανάπτυξη της 
διακυβέρνησης και να προετοιμάσει τις εν 
λόγω χώρες και περιφέρειες ώστε να 
απορροφήσουν τις πιστώσεις από τα 
διαρθρωτικά ταμεία στο μέλλον·

- εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι μια από τις προτεραιότητες του 
ΙΡΑ είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
θεσμικών και διοικητικών δυνατοτήτων 
στα δυτικά Βαλκάνια, τόσο σε επίπεδο 
εθνικό όσο και περιφερειακό· ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να ενισχύσει αυτή την πτυχή 
δραστηριότητας με σκοπό να ενισχύσει την 
ανάπτυξη της διακυβέρνησης και να 
προετοιμάσει τις εν λόγω χώρες και 
περιφέρειες ώστε να απορροφήσουν τις 
πιστώσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία στο 
μέλλον· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει την ύπαρξη υψηλής
διαφάνειας κατά τη δημιουργία των 
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θεσμικών οργάνων καθώς και να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η 
διαφθορά·

Or. de

Τροπολογία 7
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Τέταρτη αιτιολογική αναφορά

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι μια από τις προτεραιότητες του 
ΙΡΑ είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
θεσμικών και διοικητικών δυνατοτήτων 
στα δυτικά Βαλκάνια, τόσο σε επίπεδο 
εθνικό όσο και περιφερειακό, και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει 
αυτή την πτυχή δραστηριότητας με σκοπό 
να ενισχύσει την ανάπτυξη της 
διακυβέρνησης και να προετοιμάσει τις εν 
λόγω χώρες και περιφέρειες ώστε να 
απορροφήσουν τις πιστώσεις από τα 
διαρθρωτικά ταμεία στο μέλλον·

- εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι μια από τις προτεραιότητες του 
ΙΡΑ είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των 
θεσμικών και διοικητικών δυνατοτήτων 
στα δυτικά Βαλκάνια, τόσο σε επίπεδο 
εθνικό όσο και περιφερειακό, και 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει 
αυτή την πτυχή δραστηριότητας με σκοπό 
να ενισχύσει την ανάπτυξη της 
διακυβέρνησης και να προετοιμάσει τις εν 
λόγω χώρες και περιφέρειες ώστε να 
απορροφήσουν τις πιστώσεις από τα 
διαρθρωτικά ταμεία και να συμμετάσχουν 
στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ στο 
μέλλον·

Or. fr

Τροπολογία 8
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Πέμπτη αιτιολογική αναφορά

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασυνοριακής συνεργασίας για την 
ανάπτυξη κοινών σχεδίων και τη 
δημιουργία αειφόρων σχέσεων μεταξύ των 

- υπογραμμίζει τη σημασία της 
διασυνοριακής  καθώς και της διεθνικής 
συνεργασίας για την ανάπτυξη κοινών 
σχεδίων και τη δημιουργία αειφόρων 
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περιφερειών των δυτικών Βαλκανίων και 
αυτών της ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης ότι τα 
οφέλη από μια παρόμοια συνεργασία δεν 
είναι μόνο οικονομικής φύσεως, αλλά 
έχουν επίσης μια πολιτική και ανθρώπινη 
διάσταση που επιτρέπει την προσέγγιση 
μεταξύ των λαών και των κυβερνήσεων·

σχέσεων τόσο μεταξύ των περιφερειών 
των δυτικών Βαλκανίων όσο και μεταξύ 
αυτών των τελευταίων και των 
περιφερειών των κρατών μελών της ΕΕ· 
υπογραμμίζει επίσης ότι τα οφέλη από μια 
παρόμοια συνεργασία δεν είναι μόνο 
οικονομικής φύσεως, αλλά έχουν επίσης 
μια πολιτική και ανθρώπινη διάσταση που 
επιτρέπει την προσέγγιση μεταξύ των λαών 
και των κυβερνήσεων και εξασφαλίζει, 
μακροπρόθεσμα, τη σταθερότητα και την 
ευημερία σε αυτή την περιφέρεια·

Or. fr

Τροπολογία 9
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Έκτη αιτιολογική αναφορά

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- ενθαρρύνει τις περιφέρειες της ΕΕ να 
αναλάβουν πρωτοβουλία για να θέσουν σε 
εφαρμογή διασυνοριακά σχέδια με τις 
περιφέρειες των δυτικών Βαλκανίων με 
σκοπό να δημιουργηθεί μια στενή και 
μακροπρόθεσμη συνεργασία σε 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στον 
τομέα ανταλλαγών εμπειρογνωμοσύνης 
και καλών πρακτικών στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών δικτύων περιφερειακής 
συνεργασίας.

- ενθαρρύνει τις περιφέρειες της ΕΕ να 
αναλάβουν πρωτοβουλία για να θέσουν σε 
εφαρμογή διασυνοριακά σχέδια με τις 
περιφέρειες των δυτικών Βαλκανίων με 
σκοπό να δημιουργηθεί μια στενή και 
μακροπρόθεσμη συνεργασία σε 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και στον 
τομέα ανταλλαγών εμπειρογνωμοσύνης 
και καλών πρακτικών στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών δικτύων περιφερειακής 
συνεργασίας· εκφράζει την άποψη ότι
μέσω της ενίσχυσης του Συμβουλίου 
Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) θα 
καταστεί δυνατή η προώθηση της
συνεργασίας στην περιφέρεια·.

Or. de
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Τροπολογία 10
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί 
υπόψη η ανάπτυξη της οικονομικής και 
εμπορικής συνεργασίας στην ειδική ζώνη 
του Δούναβη, με σκοπό να υπάρξει 
συμβολή στην προβολή του δυναμικού 
αυτής της ζώνης που ενώνει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιοχή των 
Δυτικών Βαλκανίων.

Or. fr
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