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Τροπολογία 1
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τη συμπερίληψη της 
διασυνοριακής συνεργασίας εντός του 
πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης (ENPI) ως ένα 
στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη 
κοινών σχεδίων και την ενίσχυση των 
σχέσεων μεταξύ των χωρών ENP και των 
κρατών μελών· επιμένει, όμως, για την 
ανάγκη ειδικών μέσων ώστε να 
εξασφαλιστεί τακτικός, ακριβής έλεγχος 
της διαχείρισης και της εφαρμογής των 
κοινών επιχειρησιακών προγραμμάτων και 
στις δύο πλευρές των συνόρων της ΕΕ·

1. χαιρετίζει τη συμπερίληψη της 
διασυνοριακής συνεργασίας εντός του 
πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και 
Εταιρικής Σχέσης (ENPI) ως ένα 
στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη 
κοινών σχεδίων και την ενίσχυση των 
σχέσεων μεταξύ των χωρών ENP και των 
κρατών μελών· επιμένει, όμως, για την 
ανάγκη δημιουργίας ειδικών μέσων ώστε
να εξασφαλιστεί τακτικός έλεγχος της 
διαχείρισης και της διαδικασίας
εφαρμογής των κοινών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και στις δύο πλευρές των 
συνόρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. επισημαίνει ότι η διασυνοριακή 
συνεργασία πρέπει να συμβάλλει στην 
ολοκληρωμένη και βιώσιμη περιφερειακή 
ανάπτυξη μεταξύ γειτονικών συνοριακών 
περιφερειών και στην αρμονική εδαφική 
ολοκλήρωση μεταξύ της Κοινότητας και 
των γειτονικών χωρών· διαπιστώνει ότι 
το καλύτερο μέσο για την επίτευξη αυτού 
του στόχου είναι ο συνδυασμός των 
στόχων της εξωτερικής πολιτικής με τους 
στόχους και τις δράσεις οικονομικού, 
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κοινωνικού και εδαφικού χαρακτήρα της 
πολιτικής συνοχής·

Or. es

Τροπολογία 3
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει την ανάγκη για βελτίωση του 
συντονισμού της εδαφικής συνεργασίας 
βάσει της πολιτικής για οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή με τα 
εξωτερικά στοιχεία της διασυνοριακής 
συνεργασίας, δηλαδή τις υποψήφιες για 
ένταξη χώρες, τις χώρες ENP, τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και τις χώρες που 
συνορεύουν με τις εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες·

Or. es

Τροπολογία 4
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια 
λεπτομερή επισκόπηση όλων των κοινών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν 
εγκριθεί για την περίοδο 2007-2013, από 
κοινού με μία αξιολόγηση του βαθμού 
στον οποίο οι αρχές της διαφάνειας, 
αποτελεσματικότητας και εταιρικής 
σχέσεως έχουν τηρηθεί όσον αφορά την 
υλοποίηση των σχεδίων· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προετοιμάσει μια απογραφή 

2. καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει μια 
λεπτομερή επισκόπηση όλων των κοινών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν 
εγκριθεί για την περίοδο 2007-2013, από 
κοινού με μία αξιολόγηση του βαθμού 
στον οποίο οι αρχές της διαφάνειας, 
αποτελεσματικότητας και εταιρικής 
σχέσεως έχουν τηρηθεί όσον αφορά την 
υλοποίηση των σχεδίων· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προετοιμάσει μια απογραφή 
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των πλέον συχνών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζονται από τις αρχές 
διαχείρισης, τόσο στις περιοχές των 
συνόρων της ΕΕ όσο και στις χώρες ENP, 
με σκοπό να αναγνωριστούν οι πλέον 
κατάλληλες απαντήσεις σε αυτά τα 
προβλήματα για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού·

των πλέον συχνών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζονται από τις αρχές 
διαχείρισης, τόσο στις περιοχές των 
συνόρων της ΕΕ όσο και στις χώρες ENP, 
με σκοπό να αναγνωριστούν οι πλέον 
κατάλληλες λύσεις για την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 5
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για την 
περιορισμένη εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας που αναφέρεται στις 
πρώτες εκθέσεις για την υλοποίηση του 
προγράμματος· καλεί ως εκ τούτου την 
Επιτροπή, να προαγάγει μια μεγαλύτερη 
συμμετοχή εκ μέρους των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, σύμφωνα με μια πλέον 
αποκεντρωμένη προσέγγιση, τόσο στα 
προγράμματα διαχείρισης όσο και στην 
υλοποίηση του σχεδίου·

3. εκφράζει τη λύπη του για την 
περιορισμένη εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας που αναφέρεται στις 
πρώτες εκθέσεις για την υλοποίηση του 
προγράμματος· καλεί ως εκ τούτου την 
Επιτροπή, να προαγάγει μια μεγαλύτερη 
συμμετοχή εκ μέρους των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, σύμφωνα με μια πλέον 
αποκεντρωμένη προσέγγιση, τόσο στα 
προγράμματα διαχείρισης όσο και στην 
υλοποίηση του σχεδίου· παρατηρεί ότι η 
θέσπιση αποκεντρωμένων λειτουργικών 
δομών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση 
της επιτυχούς υλοποίησης των σχεδίων
ENP·

Or. de

Τροπολογία 6
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για την 
περιορισμένη εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας που αναφέρεται στις 
πρώτες εκθέσεις για την υλοποίηση του 
προγράμματος· καλεί ως εκ τούτου την 
Επιτροπή, να προαγάγει μια μεγαλύτερη 
συμμετοχή εκ μέρους των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών, σύμφωνα με μια πλέον 
αποκεντρωμένη προσέγγιση, τόσο στα 
προγράμματα διαχείρισης όσο και στην 
υλοποίηση του σχεδίου·

3. εκφράζει τη λύπη του για την 
περιορισμένη εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας που αναφέρεται στις 
πρώτες εκθέσεις για την υλοποίηση του 
προγράμματος· καλεί ως εκ τούτου την 
Επιτροπή, να προαγάγει μια μεγαλύτερη 
συμμετοχή των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, σύμφωνα με μια πλέον 
αποκεντρωμένη προσέγγιση, τόσο στα 
προγράμματα διαχείρισης όσο και στην 
υλοποίηση του σχεδίου·

Or. en

Τροπολογία 7
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
συντονισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση μεταξύ ENPI και ΕΤΠΑ η 
οποία έχει διαπιστωθεί και καλεί για μια 
πλέον αυστηρή χρήση των υφιστάμενων 
μέσων με σκοπό να εναρμονιστούν οι 
κανόνες, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες
και να αποφευχθούν επικαλύψεις· 
αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωση 
από την Επιτροπή για τους ελέγχους που 
έχουν τεθεί σε εφαρμογή με σκοπό να 
αποφευχθούν διπλές χρηματοδοτήσεις·

4. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη 
συντονισμού όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση μεταξύ ENPI και ΕΤΠΑ η 
οποία έχει διαπιστωθεί και καλεί για την 
απλούστευση των διαδικασιών και την 
εναρμόνιση των κανόνων με σκοπό να 
επιτευχθεί η καλύτερη χρήση των 
υφιστάμενων μέσων και να αποφευχθούν
επικαλύψεις· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, 
ενημέρωση από την Επιτροπή για τους 
ελέγχους που έχουν τεθεί σε εφαρμογή με 
σκοπό να αποφευχθούν διπλές 
χρηματοδοτήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 8
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. εκτιμά ότι πρέπει να εφαρμοσθεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα 
διασφαλίζει τον απαιτούμενο συντονισμό 
μεταξύ των διαφόρων επιπέδων (από το 
τοπικό στο ευρωπαϊκό), των τομεακών 
πολιτικών και των προγραμμάτων 
επιδότησης·

Or. de

Τροπολογία 9
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει 
την ανταλλαγή εμπειριών βέλτιστων 
πρακτικών σε διασυνοριακή συνεργασία 
μεταξύ προγραμμάτων ENP και σχεδίων 
καθώς και της δράσεως που 
αναλαμβάνεται σύμφωνα με τον στόχο της 
διασυνοριακής συνεργασίας των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων και αρχών· πιστεύει, 
ειδικότερα, ότι η εκπαίδευση και οι 
πρωτοβουλίες αδελφοποίησης για 
υπαλλήλους του δημοσίου θα πρέπει να 
ενισχυθούν· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό 
περιοδικές αναλύσεις για τις βελτιώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν από απόψεως 
δυναμικού και θεσμικής οικοδόμησης από 
τις δύο πλευρές των συνόρων της ΕΕ·

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει 
την ανταλλαγή εμπειριών βέλτιστων 
πρακτικών σε διασυνοριακή συνεργασία 
μεταξύ προγραμμάτων ENP και σχεδίων 
καθώς και της δράσεως που 
αναλαμβάνεται σύμφωνα με τον στόχο της 
διασυνοριακής συνεργασίας των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων και αρχών και σύμφωνα 
με την ήδη υλοποιηθήσα κοινοτική 
πρωτοβουλία Interreg III A· πιστεύει, 
ειδικότερα, ότι η εκπαίδευση και οι 
πρωτοβουλίες αδελφοποίησης για 
υπαλλήλους του δημοσίου θα πρέπει να 
ενισχυθούν· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό 
περιοδικές αναλύσεις για τις βελτιώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν από απόψεως 
δυναμικού και θεσμικής οικοδόμησης από 
τις δύο πλευρές των συνόρων της ΕΕ·

Or. pl
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Τροπολογία 10
Grażyna Staniszewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει 
την ανταλλαγή εμπειριών βέλτιστων 
πρακτικών σε διασυνοριακή συνεργασία 
μεταξύ προγραμμάτων ENP και σχεδίων 
καθώς και της δράσεως που 
αναλαμβάνεται σύμφωνα με τον στόχο της 
διασυνοριακής συνεργασίας των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων και αρχών· πιστεύει, 
ειδικότερα, ότι η εκπαίδευση και οι 
πρωτοβουλίες αδελφοποίησης για 
υπαλλήλους του δημοσίου θα πρέπει να 
ενισχυθούν· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό 
περιοδικές αναλύσεις για τις βελτιώσεις 
που πραγματοποιήθηκαν από απόψεως 
δυναμικού και θεσμικής οικοδόμησης από 
τις δύο πλευρές των συνόρων της ΕΕ·

5. ενθαρρύνει την Επιτροπή να διευκολύνει 
την ανταλλαγή εμπειριών βέλτιστων 
πρακτικών σε διασυνοριακή συνεργασία 
μεταξύ προγραμμάτων ENP και σχεδίων 
καθώς και της δράσεως που 
αναλαμβάνεται σύμφωνα με τον στόχο της 
διασυνοριακής συνεργασίας των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων και αρχών· πιστεύει, 
ειδικότερα, ότι η εκπαίδευση 
(συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 
για την εκμάθηση των γλωσσών των 
γειτονικών χωρών) και οι πρωτοβουλίες 
αδελφοποίησης για υπαλλήλους του 
δημοσίου θα πρέπει να ενισχυθούν· 
προτείνει, στο πλαίσιο αυτό περιοδικές 
αναλύσεις για τις βελτιώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν από απόψεως 
δυναμικού και θεσμικής οικοδόμησης από 
τις δύο πλευρές των συνόρων της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 11
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. εκτιμά ότι οι ευκολότερες επαφές 
μεταξύ των ατόμων και τα προσωπικά 
βιώματα δημοκρατίας και κράτους 
δικαίου αποτελούν προϋπόθεση της
βέλτιστης υλοποίησης των σχεδίων ENP·
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη της 
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ΕΕ και τους εταίρους ENP να επιδιώξουν 
σχέδια με στόχο τη διευκόλυνση της 
έκδοσης θεωρήσεων τόσο μεταξύ της ΕΕ 
και των εταίρων ENP όσο και μεταξύ 
των ίδιων των μεμονωμένων γειτονικών 
κρατών·

Or. de

Τροπολογία 12
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. παροτρύνει την Επιτροπή και τις 
αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο να προωθήσουν προγράμματα 
αδελφοποίησης μεταξύ πόλεων και 
περιφερειών και να παράσχουν, ως εκ 
τούτου, την κατάλληλη βοήθεια με σκοπό 
τη δημιουργία διοικητικών δυνατοτήτων 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις 
γειτονικές χώρες και την προώθηση 
προγραμμάτων ανταλλαγής για την 
κοινωνία των πολιτών, καθώς και μικρής 
έκτασης προγραμμάτων·

Or. es

Τροπολογία 13
Grażyna Staniszewska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
ενεργά τη δημιουργία διασυνοριακών 
οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών 
δεσμών, με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο 
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αλληλεπίδρασης που υπάρχει εν 
προκειμένω μεταξύ μεθοριακών 
περιοχών, η τοποθεσία των οποίων 
περιορίζει σε σημαντικό βαθμό την 
ανάπτυξή τους·

Or. pl

Τροπολογία 14
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. τονίζει τη σημασία της ένταξης
ζητημάτων που αφορούν το φύλο, τις ίσες 
ευκαιρίες και τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
ατόμων με αναπηρίες και των 
ηλικιωμένων ατόμων σε σχέδια που 
χρηματοδοτούνται μέσω της ENPI·

Or. es

Τροπολογία 15
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί, με σκοπό να επιτύχει τους 
στόχους των κυριότερων εγγράφων 
προγραμματισμού που σχετίζονται με το 
ENP ότι το ENPI θα πρέπει να 
επικεντρωθεί περισσότερο σε μια 
ισορροπημένη στρατηγική μεταξύ της 
Ανατολής και του Νότου, με ειδικές 
προσεγγίσεις και για τις δύο περιοχές 
βοηθώντας με τον τρόπο αυτό ορισμένες 
περιφέρειες να προσεγγίσουν καινοτόμες 
έννοιες ανάπτυξης με κοινούς στόχους. 

7. θεωρεί, με σκοπό να επιτύχει τους 
στόχους των κυριότερων εγγράφων 
προγραμματισμού που σχετίζονται με το 
ENP ότι το ENPI θα πρέπει να 
επικεντρωθεί περισσότερο σε μια 
ισορροπημένη στρατηγική μεταξύ της 
Ανατολής και του Νότου, με ειδικές 
προσεγγίσεις και για τις δύο περιοχές 
βοηθώντας με τον τρόπο αυτό ορισμένες 
περιφέρειες να εγκρίνουν καινοτόμες 
έννοιες ανάπτυξης με κοινούς στόχους.



AM\757661EL.doc 11/12 PE416.584v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 16
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. επισημαίνει ότι η ENP παρέχει ένα 
πρώτης τάξεως πλαίσιο περιφερειακής 
συνεργασίας σε ζητήματα όπως το 
περιβάλλον, η ενεργειακή ασφάλεια, ο 
πολιτισμός, οι μεταφορές, η διαχείριση 
των συνόρων και η μετανάστευση·
υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις, όπου
αυτό είναι εφικτό, για νομικά δεσμευτικές
τομεακές συμφωνίες που θα διευκολύνουν
την ολοκλήρωση κοινών πολιτικών·
τονίζει ιδίως την ανάγκη επενδύσεων στη
διεύρυνση των διευρωπαϊκών δικτύων 
μεταφορών και ενέργειας στις χώρες
ENP·

Or. es

Τροπολογία 17
Gisela Kallenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. τονίζει ότι η δράση για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και η προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης αποτελούν βασικούς κλάδους 
που χρήζουν αυξημένης συνεργασίας 
μεταξύ της ΕΕ και όλων των εταίρων
ENP· εκτιμά ότι μόνο σχέδια που 
συμμορφώνονται προς τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να 
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Τροπολογία 18
Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση για μια ενισχυμένη πολιτική 
γειτονίας που θα επιτρέπει σε γειτονικές 
χώρες, των οποίων οι ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις δεν έχουν επί του 
παρόντος πολλές πιθανότητες επιτυχίας,
να εδραιώσουν παρόλα αυτά 
μακροχρόνιους δεσμούς με την ΕΕ·

Or. de
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