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Τροπολογία 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο
«Περιφέρειες 2020 –μια αξιολόγηση των 
μελλοντικών προκλήσεων για τις 
περιφέρειες της ΕΕ» (SEC(2008)2868), 

Or. en

Τροπολογία 2
Margie Sudre

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 της 
Συνθήκης ΕΚ,

-έχοντας υπόψη τα άρθρα 158, 159 και 29 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,

Or. fr

Τροπολογία 3
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 
Διάσκεψης για την Εδαφική Συνοχή και 
το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή 
που διεξήχθη στο Παρίσι στις 30-31 
Οκτωβρίου 2008,

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τον 
ρόλο της εδαφικής συνοχής στην 
περιφερειακή ανάπτυξη1

Or. pl

Τροπολογία 5
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας, η οποία κατοχυρώνει την 
εδαφική συνοχή μεταξύ των θεμελιωδών 
στόχων της Ένωσης παράλληλα με την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, δεν έχει 
ακόμη κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας, η οποία κατοχυρώνει την 
εδαφική συνοχή μεταξύ των θεμελιωδών 
στόχων της Ένωσης παράλληλα με την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή, δεν έχει 
ακόμη κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, και είναι αβέβαιο, δεδομένου του 

                                               
1 ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σ. 509.
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ΕΕ, αρνητικού δημοψηφίσματος στην 
Ιρλανδία, αν θα έχει αίσια κατάληξη,

Or. el

Τροπολογία 6
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της 
εδαφικής συνοχής προβλεπόταν πάντοτε 
στην πολιτική συνοχής από τότε που 
θεσπίστηκε και ήταν μάλιστα στο 
επίκεντρο της εξέλιξης της· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι η Συνθήκη της
Λισσαβόνας και η Πράσινη Βίβλος για την 
εδαφική συνοχή κατόρθωσαν να 
παρουσιάσουν την έννοια αυτή με πιο 
κατανοητό και σαφή τρόπο, 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της 
εδαφικής συνοχής προβλεπόταν πάντοτε 
στην πολιτική συνοχής από τότε που 
θεσπίστηκε και ήταν μάλιστα στο 
επίκεντρο της εξέλιξης της· λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη ότι η Πράσινη Βίβλος για 
την εδαφική συνοχή κατόρθωσε να 
παρουσιάσει την έννοια αυτή με πιο 
κατανοητό και σαφή τρόπο, 

Or. el

Τροπολογία 7
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος της 
εδαφικής συνοχής είναι 
συμπληρωματικός των στόχων της 
οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής 
και ότι οι τρεις μορφές συνοχής πρέπει να 
ενισχύονται αμοιβαίως, πράγμα που 
σημαίνει ότι ο στόχος της εδαφικής 
συνοχής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
από όλες τις κοινές πολιτικές με εδαφικό 
αντίκτυπο, και ειδικότερα από την 
περιφερειακή πολιτική·
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Or. es

Τροπολογία 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Bα. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 
άτυπο συμβούλιο υπουργών της 26ης 
Νοεμβρίου 2008 στη Μασσαλία, η 
γαλλική προεδρία του Συμβουλίου 
παρουσίασε πρόταση για τον ορισμό της 
εδαφικής συνοχής,

Or. de

Τροπολογία 9
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής της ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί 
θεμελιώδη πυλώνα της ευρωπαϊκής 
διαδικασίας ολοκλήρωσης και ότι 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη μείωση 
των διαφορών και των ελλειμμάτων 
ανάπτυξης·

Or. es

Τροπολογία 10
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει ήδη δημιουργήσει επιτυχώς 
σημαντικές συνέργειες με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές αποβλέποντας στο μεγαλύτερο 
επιτόπιο αντίκτυπό τους και την άντληση 
πλεονεκτημάτων για τους ευρωπαίους 
πολίτες, οι δε συνέργειες που έχουν 
δημιουργηθεί μεταξύ της πολιτικής 
συνοχής και της έρευνας και της 
καινοτομίας ή της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας αποτελούν επιτυχείς 
προσπάθειες που έχουν καταλήξει σε απτά 
θετικά αποτελέσματα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει ήδη δημιουργήσει επιτυχώς 
σημαντικές συνέργειες με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές αποβλέποντας στο μεγαλύτερο 
επιτόπιο αντίκτυπό τους και την άντληση 
πλεονεκτημάτων για τους ευρωπαίους 
πολίτες, οι δε συνέργειες που έχουν 
δημιουργηθεί μεταξύ της πολιτικής 
συνοχής και της έρευνας και της 
καινοτομίας ή της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας παρήγαγαν απτά θετικά 
αποτελέσματα τα οποία πρέπει να 
επιβεβαιωθούν και να διευρυνθούν·

Or. fr

Τροπολογία 11
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει ήδη δημιουργήσει επιτυχώς 
σημαντικές συνέργειες με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές αποβλέποντας στο μεγαλύτερο 
επιτόπιο αντίκτυπό τους και την άντληση 
πλεονεκτημάτων για τους ευρωπαίους 
πολίτες, οι δε συνέργειες που έχουν 
δημιουργηθεί μεταξύ της πολιτικής 
συνοχής και της έρευνας και της 
καινοτομίας ή της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας αποτελούν επιτυχείς 
προσπάθειες που έχουν καταλήξει σε απτά 
θετικά αποτελέσματα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει ήδη δημιουργήσει επιτυχώς 
σημαντικές συνέργειες με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές αποβλέποντας στο μεγαλύτερο 
επιτόπιο αντίκτυπό τους και την άντληση 
πλεονεκτημάτων για τους ευρωπαίους 
πολίτες, όπως συνέργειες μεταξύ της 
πολιτικής συνοχής και της έρευνας και της 
καινοτομίας ή της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, ή συνέργειες σε 
διασυνοριακό επίπεδο, οι οποίες
αποτελούν επιτυχείς προσπάθειες που 
έχουν καταλήξει σε απτά θετικά 
αποτελέσματα·

Or. en
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Τροπολογία 12
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει ήδη δημιουργήσει επιτυχώς 
σημαντικές συνέργειες με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές αποβλέποντας στο μεγαλύτερο 
επιτόπιο αντίκτυπό τους και την άντληση 
πλεονεκτημάτων για τους ευρωπαίους 
πολίτες, οι δε συνέργειες που έχουν 
δημιουργηθεί μεταξύ της πολιτικής 
συνοχής και της έρευνας και της 
καινοτομίας ή της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας αποτελούν επιτυχείς 
προσπάθειες που έχουν καταλήξει σε απτά 
θετικά αποτελέσματα,

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. cs

Τροπολογία 13
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει ήδη δημιουργήσει επιτυχώς 
σημαντικές συνέργειες με άλλες κοινοτικές 
πολιτικές αποβλέποντας στο μεγαλύτερο 
επιτόπιο αντίκτυπό τους και την άντληση 
πλεονεκτημάτων για τους ευρωπαίους 
πολίτες, οι δε συνέργειες που έχουν 
δημιουργηθεί μεταξύ της πολιτικής 
συνοχής και της έρευνας και της 
καινοτομίας ή της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας αποτελούν επιτυχείς 
προσπάθειες που έχουν καταλήξει σε απτά 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής έχει ήδη δημιουργήσει επιτυχώς 
ορισμένες σημαντικές συνέργειες με άλλες 
κοινοτικές πολιτικές αποβλέποντας στο 
μεγαλύτερο επιτόπιο αντίκτυπό τους και 
την άντληση πλεονεκτημάτων για τους 
ευρωπαίους πολίτες, οι δε συνέργειες που 
έχουν δημιουργηθεί μεταξύ της πολιτικής 
συνοχής και της έρευνας και της 
καινοτομίας ή της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας αποτελούν επιτυχείς 
προσπάθειες που έχουν καταλήξει σε απτά 
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θετικά αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα,

Or. el

Τροπολογία 14
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πολιτική 
συνοχής, οι οποίες έχουν σημαντικό 
εδαφικό αντίκτυπο, όπως η δημογραφική 
αλλαγή, η συγκέντρωση πληθυσμού στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, ο διαχωρισμός, οι 
μεταναστευτικές μετακινήσεις και η
απερήμωση που συνεπάγονται (ιδιαίτερα 
προβληματικές για τις αγροτικές και 
περιφερειακές περιοχές), η προσαρμογή 
στην παγκοσμιοποίηση, η αλλαγή του 
κλίματος, ο ενεργειακός εφοδιασμός και η 
αργή διαδικασία αξιοποίησης των 
αγροτικών περιοχών, μπορούν να 
εξετασθούν μόνον εάν αναγνωρισθεί στο 
μέλλον η μεγάλη σημασία της πολιτικής 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, για τον σκοπό αυτό·

Or. es

Τροπολογία 15
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής και οι χρηματοδοτικοί πόροι που 
συνδέονται με αυτήν πρέπει να 
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χρησιμοποιούνται για την προώθηση 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
ανάπτυξης και, επομένως, δεν πρέπει να 
υπόκεινται σε ανταγωνισμό και 
απορρύθμιση στο πλαίσιο της 
«στρατηγικής της Λισσαβόνας»·

Or. pt

Τροπολογία 16
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
του Γκέτεμποργκ για την αειφόρο 
ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα κατάλληλο 
μέσον για να υποστηριχθεί η γεφύρωση 
της οικονομικής απόδοσης, της 
κοινωνικής συνοχής και της οικολογικής 
ισορροπίας·

Or. de

Τροπολογία 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι –όπως 
καταδεικνύεται στο έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής «Περιφέρειες 2020»- οι τρεις 
αλληλένδετες κρίσεις της αλλαγής του 
κλίματος, της δημογραφικής εξέλιξης και 
του χρηματοπιστωτικού τομέα σε 
συνδυασμό με τον κίνδυνο της φτώχειας 
και της ανεργίας συνιστούν μια ιδιαίτερη 
επιβάρυνση για την οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή και ότι η 
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Επιτροπή δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη 
ούτε στην 5η έκθεση προόδου της ούτε 
στην Πράσινη Βίβλο τα αποτελέσματα 
αυτής της ανάλυσης, ιδίως όσον αφορά 
τις αρνητικές και μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος σε
περιφέρειες της Ευρώπης και την 
πιεστική ανάγκη για αλλαγή κατεύθυνσης 
της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής 
προκειμένου να αναχαιτιστεί η αλλαγή 
του κλίματος·

Or. de

Τροπολογία 18
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες 
εκθέσεις σχετικά με τη συνοχή
αναδεικνύουν την τάση επιδείνωσης 
ορισμένων εδαφικών διαφορών μεταξύ 
των ευρωπαϊκών περιφερειών, καθώς και 
σε υποπεριφερειακό επίπεδο, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από φαινόμενα όπως ο 
εδαφικός διαχωρισμός που ευνοεί την 
εμφάνιση κάποιου είδους γκέτο και η 
συνεχής παρακμή συγκεκριμένων 
αγροτικών περιοχών, κυρίως γεωργικών 
ή απομακρυσμένων, γεγονός που καθιστά 
σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ άλλοτε τη 
συμπερίληψη της εδαφικής συνοχής 
στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. es
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Τροπολογία 19
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανταγωνιστικότητα δεν πρέπει να 
αποτελεί υποκατάστατο της σύγκλισης 
στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες που 
υστερούν όσον αφορά την 
κοινωνικοοικονομική τους ανάπτυξη·

Or. pt

Τροπολογία 20
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά 
τη σύγκλιση στην ΕΕ, οι απόλυτες 
διαφορές παραμένουν υψηλές, όπως και 
οι διαφορές στα επίπεδα ευημερίας των 
διαφόρων κρατών μελών, ορισμένα εκ 
των οποίων βρίσκονται σε κατάσταση 
συνεχούς απόκλισης εδώ και αρκετά 
χρόνια·

Or. pt

Τροπολογία 21
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
εδαφικής συνοχής παρακωλύει τη 
λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς περιορίζοντας την πρόσβαση 
ορισμένων περιοχών στις ελευθερίες που 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες·

Or. es

Τροπολογία 22
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής μπορεί να θεωρηθεί μια από τις 
πιο επιτυχημένες πολιτικές της ΕΕ και 
αποτελεί σύμβολο της επιτυχίας της 
ολοκλήρωσης και της συνεργασίας στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 23
Gerardo Galeote

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
συνοχής αποτελεί απαραίτητο στόχο της 
Ένωσης, καθώς και την πλέον προφανή, 
απτή και ποσοτικοποιήσιμη έκφραση της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ισοτιμίας·

Or. es
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Τροπολογία 24
Gerardo Galeote

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
αυτή είναι ένα από τα βασικά εργαλεία 
προκειμένου να καταστεί εφικτή η 
σύγκλιση μεταξύ περιφερειών ολοένα και 
πιο διαφορετικών και να διασφαλισθεί η 
βιώσιμη και αρμονική ανάπτυξή τους·

Or. es

Τροπολογία 25
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει τα βασικότερα 
συμπεράσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης για την μελλοντική πολιτική 
συνοχής της ΕΕ που παρουσιάζονται στην 
Πέμπτη Έκθεση Προόδου για την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή· 
εκφράζει ικανοποίηση για το μεγάλο 
ενδιαφέρον που έχουν δείξει διάφοροι 
ενδιαφερόμενοι στον τομέα της 
περιφερειακής πολιτικής για τη συζήτηση 
αυτή·

1. επιδοκιμάζει τα βασικότερα 
συμπεράσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης για την μελλοντική πολιτική 
συνοχής της ΕΕ που παρουσιάζονται στην 
Πέμπτη Έκθεση Προόδου για την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή· 
εκφράζει ικανοποίηση για το μεγάλο 
ενδιαφέρον που έχουν δείξει διάφοροι 
ενδιαφερόμενοι στον τομέα της 
περιφερειακής πολιτικής, και ειδικότερα 
οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, για 
τη συζήτηση αυτή·

Or. pl
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Τροπολογία 26
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν έχει παρουσιάσει 
καμία ανάλυση της επίδρασης που είχε 
μέχρι σήμερα η πολιτική συνοχής στις 
διαδικασίες εδαφικής συγκέντρωσης ή 
αντιστάθμισης και των αρνητικών 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος 
και της δημογραφικής εξέλιξης σε 
συγκεκριμένες περιφέρειες· καλεί την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στην 
παρουσίαση της οικονομικής, κοινωνικής 
και εδαφικής συνοχής στην επόμενη 
ενδιάμεση έκθεση για τη συνοχή τα 
συμπεράσματα του εγγράφου εργασίας 
της «Περιφέρειες 2020» αναλύοντας σε 
αυτό το πλαίσιο με κριτικό πνεύμα τα 
αποτελέσματα των ευρωπαϊκών 
πολιτικών, καθώς και τον ορισμό 
εσφαλμένων προτεραιοτήτων και τα λάθη 
ως προς τη χρησιμοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων·

Or. de

Τροπολογία 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. συμμερίζεται την άποψη που 
εκφράζεται στα αποτελέσματα των 
διαβουλεύσεων με την κοινή γνώμη, όπου 
τονίζεται πως ο στόχος της συνοχής 
μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν η 
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πολιτική επικεντρωθεί στις 
μειονεκτούσες περιφέρειες· διαπιστώνει 
όμως ότι οι αναλύσεις του εγγράφου 
εργασίας «Περιφέρειες 2020» δείχνουν 
πως πρέπει να δοθεί νέος ορισμός στις 
παραμέτρους της μειονεκτικότητας·

Or. de

Τροπολογία 28
Gerardo Galeote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ 
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις 
δαπάνες των διαρθρωτικών πολιτικών 
και δράσεων της ΕΕ και την αποδοχή της 
πρακτικής της δέσμευσης πόρων, καθώς 
επίσης την ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων 
συνεργειών και μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης μεταξύ των διαφόρων 
τομεακών πολιτικών προκειμένου να 
επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα 
για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο·

3. τονίζει τη σημασία της άποψης που 
εκφράστηκε στο προαναφερθέν ψήφισμα 
της 21ης Φεβρουαρίου 2008 η οποία 
απορρίπτει κάθε προσπάθεια
επανεθνικοποίησης.

Ως προς αυτό:

-θεωρεί αναγκαία τη δέσμευση, όχι μόνον 
για τη διατήρηση αυτής της κοινοτικής
πολιτικής, αλλά και για την ενίσχυσή της, 
με σκοπό να είναι σε θέση να προχωρήσει 
πέρα από την απλή επένδυση σε 
υποδομές, προωθώντας καινοτόμους 
δραστηριότητες προσανατολισμένες στη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
ατζέντα της Λισσαβόνας, εξετάζοντας 
επίσης, κοινές προκλήσεις, όπως είναι η 
παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση ή η
διαχείριση της ενέργειας·

-εκφράζει την πεποίθηση ότι η πολιτική 
αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
περιοχές της ΕΕ αντιπροσωπεύοντας 
επαρκή προστιθέμενη αξία ώστε να 
βοηθηθούν να εξετάσουν τις προκλήσεις 
αυτές·
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-επιμένει στην ανάγκη να ορισθούν με 
σαφήνεια οι προτεραιότητες δράσης της,
καθώς και, δυνάμει των αρχών της 
αποτελεσματικότητας και της ισοτιμίας,
να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό οι 
πόροι που διατίθενται σε αυτή, και να 
παραμείνουν στην πολιτική αυτή 
συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων 
της στις περιφέρειες εκείνες που έχουν 
την ικανότητα να τους απορροφήσουν·

-είναι πεπεισμένο για την ανάγκη
εφαρμογής ολοκληρωμένης 
επικέντρωσης, η οποία θα ευνοεί τις 
συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
πολιτικών της Ένωσης και μεταξύ όλων 
των εμπλεκομένων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και στην εκτέλεση, ως 
μοναδικού τρόπου για την επίτευξη 
βιώσιμης και αρμονικής ανάπτυξης των 
διαφόρων ευρωπαϊκών εδαφών και 
περιφερειών·

Or. es

Τροπολογία 29
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ 

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση και η φτώχεια, η 
κλιματική και δημογραφική αλλαγή, η 
μετανάστευση και η ενεργειακή απόδοση·
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αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία 
για κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις 
δαπάνες των διαρθρωτικών πολιτικών 
και δράσεων της ΕΕ και την αποδοχή της 
πρακτικής της δέσμευσης πόρων, καθώς 
επίσης την ανάγκη δημιουργίας 
επιτόπιων συνεργειών και μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης μεταξύ των 
διαφόρων τομεακών πολιτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη σε 
τοπικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 30
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ 
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή της πρακτικής της 
δέσμευσης πόρων, καθώς επίσης την 
ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων συνεργειών 
και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.
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προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο·

Or. pl

Τροπολογία 31
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ 
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή της πρακτικής της 
δέσμευσης πόρων, καθώς επίσης την 
ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων συνεργειών 
και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο·

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική 
αλλαγή, η δημογραφική αλλαγή (γήρανση 
και μετανάστευση) και η ενέργεια· έχει
την πεποίθηση ότι η πολιτική αυτή θα 
πρέπει να καλύπτει όλες τις περιοχές της 
ΕΕ αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία 
για κάθε ενδιαφερόμενο· υπογραμμίζει την 
πεποίθηση ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει 
να καλύπτει όλες τις περιοχές της ΕΕ 
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή της πρακτικής της 
δέσμευσης πόρων, καθώς επίσης την 
ανάγκη δημιουργίας συνεργειών και μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης μεταξύ των 
διαφόρων τομεακών πολιτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 32
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ 
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή της πρακτικής της 
δέσμευσης πόρων·

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ 
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή, με επιφυλάξεις
της πρακτικής της δέσμευσης πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 33
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
ενιαία κοινοτική πολιτική που θα πρέπει να
είναι επίσης σε θέση να αντιμετωπίζει 
κοινές προκλήσεις, όπως είναι η 

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
ενιαία και ευέλικτη κοινοτική πολιτική, 
ικανή να προσαρμοστεί στην 
καταλληλότερη κλίμακα παρέμβασης και 



AM\757960EL.doc 21/122 PE416.601v01-00

EL

παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ 
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή της πρακτικής της 
δέσμευσης πόρων, καθώς επίσης την 
ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων συνεργειών 
και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο·

η οποία θα πρέπει να είναι επίσης σε θέση 
να αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με 
ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
και ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες,
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν κατάλληλες προτεραιότητες 
στις δαπάνες των διαρθρωτικών πολιτικών 
και δράσεων της ΕΕ και την αποδοχή της 
πρακτικής της δέσμευσης πόρων, καθώς 
επίσης την ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων 
συνεργειών και μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης μεταξύ των διαφόρων 
τομεακών πολιτικών προκειμένου να 
επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα 
για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία 34
Σταύρος Αρναουτάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ, 

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία ολοκληρωμένη και ευέλικτη
κοινοτική πολιτική, ικανή να
προσαρμόζεται ανάλογα με το επίπεδο 
παρέμβασης και η οποία θα πρέπει να 
είναι επίσης σε θέση να αντιμετωπίζει 
κοινές προκλήσεις, όπως είναι η 
παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
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αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή της πρακτικής της 
δέσμευσης πόρων, καθώς επίσης την 
ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων συνεργειών 
και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο·

η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με 
ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν κατάλληλες προτεραιότητες 
στις δαπάνες των διαρθρωτικών πολιτικών 
και δράσεων της ΕΕ και την αποδοχή της 
πρακτικής της δέσμευσης πόρων, καθώς 
επίσης την ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων 
συνεργείων και μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης μεταξύ των διαφόρων 
τομεακών πολιτικών προκειμένου να 
επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα 
για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία 35
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης

Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ 
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή της πρακτικής της 

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης

Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η φτώχεια η 
κλιματική και δημογραφική αλλαγή, η 
μετανάστευση και η ενεργειακή απόδοση 
και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες 
που εντάθηκαν από την πρόσφατη 
οικονομική κρίση, την πεποίθηση ότι η 
πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλες 
τις περιοχές της ΕΕ αντιπροσωπεύοντας 
προστιθέμενη αξία για κάθε 
ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
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δέσμευσης πόρων, καθώς επίσης την 
ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων συνεργειών 
και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο·

καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή της πρακτικής της 
δέσμευσης πόρων, καθώς επίσης την 
ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων συνεργειών 
και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο·

Or. el

Τροπολογία 36
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η μετανάστευση και 
η ενεργειακή απόδοση, την πεποίθηση ότι 
η πολιτική αυτή θα πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιοχές της ΕΕ 
αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία για 
κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή της πρακτικής της 
δέσμευσης πόρων, καθώς επίσης την 
ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων συνεργειών 
και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο·

3. παρατηρεί ότι η άποψη που εκφράστηκε 
στο προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 περιλαμβάνει την 
απόρριψη κάθε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης και τη δέσμευση για 
μια ενιαία κοινοτική πολιτική που θα 
πρέπει να είναι επίσης σε θέση να 
αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις, όπως 
είναι η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική και 
δημογραφική αλλαγή, η απερήμωση, η 
μετανάστευση και η ενεργειακή απόδοση, 
την πεποίθηση ότι η πολιτική αυτή θα 
πρέπει να καλύπτει όλες τις περιοχές της 
ΕΕ αντιπροσωπεύοντας προστιθέμενη αξία 
για κάθε ενδιαφερόμενο, την ανάγκη να 
καθοριστούν προτεραιότητες στις δαπάνες 
των διαρθρωτικών πολιτικών και δράσεων 
της ΕΕ και την αποδοχή της πρακτικής της 
δέσμευσης πόρων, καθώς επίσης την 
ανάγκη δημιουργίας επιτόπιων συνεργειών 
και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
μεταξύ των διαφόρων τομεακών πολιτικών 
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα για την ανάπτυξη σε τοπικό 
επίπεδο·
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Or. es

Τροπολογία 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς 
την Επιτροπή, που διατυπώνεται στο 
προαναφερθέν ψήφισμα της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008, για κριτική 
αξιολόγηση του ορισμού της δέσμευσης 
των πόρων· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
δέσμευση μπορεί να διατηρηθεί μόνον 
εάν επικεντρωθεί στις πιεστικές 
προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και 
ενισχύσει τις συνέργειες με νέες 
δυνατότητες απασχόλησης σε πράσινους 
τομείς της οικονομίας·

Or. de

Τροπολογία 38
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. απορρίπτει κατηγορηματικά το 
συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η 
προώθηση του τομέα των χαμηλόμισθων
και ο μονόπλευρος προσανατολισμός στη 
βιομηχανική ανάπτυξη σε περιφέρειες 
σύγκλισης θα μπορούσε να συνεισφέρει 
στην κατάργηση των περιφερειακών 
διαφορών ως προς την ανάπτυξη· 
υπογραμμίζει ότι η διαφορά μεταξύ 
κερδισμένων και χαμένων περιφερειών 
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που εδραιώνεται εξαιτίας των διαφορών 
αυτών δεν συμφωνεί με τις αρχές της 
πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι οι 
περιφέρειες πρέπει να ορίζουν οι ίδιες τις 
αναπτυξιακές τους προτεραιότητες και 
να συνδέουν την αειφόρο ανάπτυξη 
κυρίως με τις περιφερειακές 
αρμοδιότητες·

Or. de

Τροπολογία 39
Gerardo Galeote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για την
ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· 
πιστεύει, συνεπώς, ότι η συζήτηση για την
Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή 
πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη
μελλοντική μεταρρύθμιση της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ·

4. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή είναι 
ένας κεντρικής σπουδαιότητας πυλώνας 
για την επίτευξη των στόχων της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ· πιστεύει, 
συνεπώς, ότι η μελλοντική μεταρρύθμιση 
της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ
πρέπει να περιλαμβάνει τα συμπεράσματα 
της συζήτησης σχετικά με την Πράσινη
Βίβλο για την εδαφική συνοχή·

Or. es

Τροπολογία 40
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για την
ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· 
πιστεύει, συνεπώς, ότι η συζήτηση για την 
Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή 
πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη 

4. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό 
συμπληρωματικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ εάν 
χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις 
διευρυνόμενες διαφορές ανάπτυξης στο 
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μελλοντική μεταρρύθμιση της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ·

εσωτερικό των κρατών μελών και των 
περιφερειών· πιστεύει, συνεπώς, ότι η 
συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο για την 
εδαφική συνοχή πρέπει να συνδέεται 
άμεσα με τη μελλοντική μεταρρύθμιση της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 41
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για την 
ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· 
πιστεύει, συνεπώς, ότι η συζήτηση για την 
Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή 
πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη 
μελλοντική μεταρρύθμιση της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ·

4. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για την 
ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· 
πιστεύει, επομένως, ότι η συζήτηση για 
την Πράσινη Βίβλο για την εδαφική 
συνοχή πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη 
μελλοντική μεταρρύθμιση της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 42
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για την 
ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· 
πιστεύει, συνεπώς, ότι η συζήτηση για την 
Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή 
πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη 
μελλοντική μεταρρύθμιση της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ·

4. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
ενίσχυση τόσο της οικονομικής όσο και 
της κοινωνικής συνοχής και, επομένως, 
είναι κεντρικής σπουδαιότητας για την 
ανάπτυξη της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· 
πιστεύει, συνεπώς, ότι η συζήτηση για την 
Πράσινη Βίβλο για την εδαφική συνοχή 
πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη 
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μελλοντική μεταρρύθμιση της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 43
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι πρωταρχικός και κύριος 
στόχος της διαρθρωτικής πολιτικής 
πρέπει να είναι η μείωση των διαφορών 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διαφόρων περιφερειών, η προώθηση 
πραγματικής σύγκλισης και η τόνωση της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης, και ότι 
η διαρθρωτική πολιτική πρέπει να είναι 
ένα εργαλείο αναδιανομής και 
αντιστάθμισης του αυξημένου κόστους 
της ενιαίας αγοράς, της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης και της 
απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου 
για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία 44
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως ένα 
εργαλείο για την επίτευξη των στόχων 
άλλων τομεακών πολιτικών, δεδομένου 
ότι είναι μια κοινοτική πολιτική με υψηλή 
προστιθέμενη αξία, η οποία έχει τον δικό 
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της λόγο ύπαρξης: τη συνοχή·

Or. pt

Τροπολογία 45
Gerardo Galeote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει ότι η μελλοντική 
πολιτική συνοχής πρέπει να παράσχει 
ικανοποιητικές απαντήσεις για τις 
περιφέρειες που θεωρούνται σήμερα 
«περιφέρειες σε μετάβαση», έτσι ώστε να 
μην διακυβευθεί ούτε η διαδικασία 
σύγκλισής τους ούτε η 
ανταγωνιστικότητά τους·

Or. es

Τροπολογία 46
Gerardo Galeote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4γ. θεωρεί ότι οι μελλοντικές 
αναθεωρήσεις των κανονισμών που 
ρυθμίζουν τη διάθεση των κεφαλαίων για 
τη συνοχή πρέπει να επιμείνουν στην 
απλοποίηση των ελέγχων, καθώς αυτή 
μπορεί να διευκολύνει την 
πραγματοποίηση επενδύσεων και να 
βελτιώσει, επομένως, τη 
χρηματοοικονομική ικανότητα των 
ευρωπαϊκών περιφερειών·

Or. es
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Τροπολογία 47
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει έντονα την έγκριση της 
Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή 
από την Επιτροπή που ανταποκρίνεται σε 
μακροχρόνιο αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· επικροτεί πλήρως την 
απόφαση να πραγματοποιηθεί η ανάλυση 
της «εδαφικής συνοχής» που βρισκόταν 
επί μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
επίκεντρο κάθε συζήτησης για την 
περιφερειακή πολιτική παρά το γεγονός ότι 
δεν έχει ακόμη κυρωθεί η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας·

5. επικροτεί πλήρως την απόφαση να 
πραγματοποιηθεί η ανάλυση της «εδαφικής 
συνοχής» που βρισκόταν επί μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο επίκεντρο κάθε 
συζήτησης για την περιφερειακή πολιτική 
παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη 
κυρωθεί η Συνθήκη της Λισσαβόνας·

Or. pl

Τροπολογία 48
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει έντονα την έγκριση της 
Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή 
από την Επιτροπή που ανταποκρίνεται σε 
μακροχρόνιο αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· επικροτεί πλήρως την 
απόφαση να πραγματοποιηθεί η ανάλυση 
της «εδαφικής συνοχής» που βρισκόταν 
επί μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
επίκεντρο κάθε συζήτησης για την 
περιφερειακή πολιτική παρά το γεγονός ότι 
δεν έχει ακόμη κυρωθεί η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας·

5. επιδοκιμάζει την έγκριση της Πράσινης 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή από την 
Επιτροπή που ανταποκρίνεται σε 
μακροχρόνιο αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· επικροτεί πλήρως την 
απόφαση να πραγματοποιηθεί η ανάλυση 
της «εδαφικής συνοχής» που βρισκόταν 
επί μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
επίκεντρο κάθε συζήτησης για την 
περιφερειακή πολιτική παρά το γεγονός ότι 
δεν έχει ακόμη κυρωθεί η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας·

Or. fr
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Τροπολογία 49
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει έντονα την έγκριση της 
Πράσινης Βίβλου για την εδαφική συνοχή 
από την Επιτροπή που ανταποκρίνεται σε 
μακροχρόνιο αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· επικροτεί πλήρως την 
απόφαση να πραγματοποιηθεί η ανάλυση 
της «εδαφικής συνοχής» που βρισκόταν 
επί μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
επίκεντρο κάθε συζήτησης για την 
περιφερειακή πολιτική παρά το γεγονός ότι 
δεν έχει ακόμη κυρωθεί η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας·

5. επιδοκιμάζει την έγκριση της Πράσινης 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή από την 
Επιτροπή που ανταποκρίνεται σε 
μακροχρόνιο αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου· επικροτεί πλήρως την 
απόφαση να πραγματοποιηθεί η ανάλυση 
της «εδαφικής συνοχής» που βρισκόταν 
επί μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
επίκεντρο κάθε συζήτησης για την 
περιφερειακή πολιτική παρά το γεγονός ότι 
δεν έχει ακόμη κυρωθεί η Συνθήκη της 
Λισσαβόνας·

Or. de

Τροπολογία 50
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Πράσινη Βίβλος 
στερείται φιλοδοξίας δεδομένου ότι δεν 
αναφέρει σαφή ορισμό της εδαφικής 
συνοχής και, για το λόγο αυτό, δεν 
προωθεί ουσιαστικά την κατανόηση της 
νέας αυτής έννοιας· αποδοκιμάζει επίσης 
το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν 
διευκρινίζει με ποιό τρόπο θα 
ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή στο 
ισχύον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
θα μπορεί να λειτουργεί στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·

6. πιστεύει, ωστόσο, ότι η Πράσινη Βίβλος 
δεν προτείνει έναν ορισμό της εδαφικής 
συνοχής και, για το λόγο αυτό, δεν 
προωθεί ουσιαστικά την κατανόηση της 
νέας αυτής έννοιας· αποδοκιμάζει επίσης 
το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν 
διευκρινίζει με ποιό τρόπο θα 
ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή στο 
ισχύον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
θα μπορεί να λειτουργεί στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·
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Or. pl

Τροπολογία 51
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Πράσινη Βίβλος στερείται 
φιλοδοξίας δεδομένου ότι δεν αναφέρει 
σαφή ορισμό της εδαφικής συνοχής και, 
για το λόγο αυτό, δεν προωθεί ουσιαστικά 
την κατανόηση της νέας αυτής έννοιας· 
αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η 
Πράσινη Βίβλος δεν διευκρινίζει με ποιό 
τρόπο θα ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή 
στο ισχύον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
και θα μπορεί να λειτουργεί στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·

6. πιστεύει ότι η Πράσινη Βίβλος στερείται 
φιλοδοξίας δεδομένου ότι δεν αναφέρει 
σαφή ορισμό της εδαφικής συνοχής και, 
για το λόγο αυτό, δεν προωθεί ουσιαστικά 
την κατανόηση της νέας αυτής έννοιας και 
κατ’ επέκταση και την αποτελεσματική 
εφαρμογή της κατά τρόπο που να υπάρξει
αισθητός θετικός αντίκτυπος στην 
βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών 
ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών·
αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η 
Πράσινη Βίβλος δεν διευκρινίζει με ποιό 
τρόπο θα ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή 
στο ισχύον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
και θα μπορεί να λειτουργεί στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·

Or. el

Τροπολογία 52
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Πράσινη Βίβλος στερείται 
πνοής δεδομένου ότι δεν περιέχει σαφή 
ορισμό της εδαφικής συνοχής και, για το 
λόγο αυτό, δεν προωθεί ουσιαστικά την 
κατανόηση της νέας αυτής έννοιας· 
αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η 
Πράσινη Βίβλος δεν διευκρινίζει με ποιό 

6. πιστεύει ότι η Πράσινη Βίβλος στερείται 
πνοής δεδομένου ότι δεν περιέχει σαφή 
ορισμό της εδαφικής συνοχής και, για το 
λόγο αυτό, δεν προωθεί ουσιαστικά την 
κατανόηση της νέας αυτής έννοιας· 
αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η 
Πράσινη Βίβλος δεν διευκρινίζει με ποιό 
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τρόπο θα ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή 
στο ισχύον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
και θα μπορεί να λειτουργεί στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·

τρόπο θα ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή 
στο ισχύον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
και με ποια μεθοδολογικά εργαλεία και 
επιχειρησιακά μέσα θα μετουσιωθεί από 
πλαίσιο αρχών σε τμήμα των μηχανισμών 
παρεμβάσεων της πολιτικής συνοχής, 
ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στο πεδίο και 
να μπορεί να λειτουργεί στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·

Or. el

Τροπολογία 53
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Πράσινη Βίβλος στερείται 
φιλοδοξίας δεδομένου ότι δεν αναφέρει 
σαφή ορισμό της εδαφικής συνοχής και, 
για το λόγο αυτό, δεν προωθεί ουσιαστικά 
την κατανόηση της νέας αυτής έννοιας· 
αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η 
Πράσινη Βίβλος δεν διευκρινίζει με ποιό 
τρόπο θα ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή 
στο ισχύον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
και θα μπορεί να λειτουργεί στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·

6. πιστεύει ότι η Πράσινη Βίβλος στερείται 
φιλοδοξίας δεδομένου ότι δεν αναφέρει 
σαφή ορισμό της εδαφικής συνοχής και, 
για το λόγο αυτό, δεν προωθεί ουσιαστικά 
την κατανόηση της νέας αυτής έννοιας· 
αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η 
Πράσινη Βίβλος δεν διευκρινίζει με ποιό 
τρόπο θα ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή 
στο ισχύον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
και θα μπορεί να λειτουργεί στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού· καλεί, 
επομένως, την Επιτροπή να αποκριθεί 
στις αδυναμίες αυτές και να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για την αποκατάστασή
τους·

Or. en

Τροπολογία 54
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. πιστεύει ότι η Πράσινη Βίβλος στερείται 
φιλοδοξίας δεδομένου ότι δεν αναφέρει 
σαφή ορισμό της εδαφικής συνοχής και, 
για το λόγο αυτό, δεν προωθεί ουσιαστικά 
την κατανόηση της νέας αυτής έννοιας· 
αποδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η 
Πράσινη Βίβλος δεν διευκρινίζει με ποιό 
τρόπο θα ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή 
στο ισχύον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 
και θα μπορεί να λειτουργεί στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·

6. πιστεύει ότι η Πράσινη Βίβλος στερείται 
φιλοδοξίας δεδομένου ότι δεν αναφέρει
σαφή ορισμό και στοχοθεσία της εδαφικής 
συνοχής και, για το λόγο αυτό, δεν 
προωθεί ουσιαστικά την κατανόηση της 
νέας αυτής έννοιας· αποδοκιμάζει επίσης 
το γεγονός ότι η Πράσινη Βίβλος δεν 
διευκρινίζει με ποιό τρόπο θα 
ενσωματωθεί η εδαφική συνοχή στο 
ισχύον πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και 
θα μπορεί να λειτουργεί στην προσεχή 
περίοδο προγραμματισμού·

Or. de

Τροπολογία 55
Jamila Madeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η Πράσινη Βίβλος δεν
αξιοποιεί τις δεσμεύσεις που 
αναλήφθηκαν στην Εδαφική Ατζέντα και 
στον Χάρτη της Λειψίας, οι οποίες 
προσδίδουν ένα στρατηγικό και 
λειτουργικό όραμα στην εδαφική συνοχή,
και ιδίως την αρχή της 
πολυκεντρικότητας ή τη νέα εταιρική 
σχέση μεταξύ αστικών και αγροτικών 
περιοχών·

Or. pt
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Τροπολογία 56
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η έννοια της εδαφικής 
συνοχής περιλαμβάνει επίσης τη συνοχή 
στο εσωτερικό των περιοχών, η οποία θα 
επιτευχθεί στηρίζοντας το εδαφικό 
κεφάλαιο, τις δυνατότητες και τους 
συνδέσμους του με τις προαστιακές και 
αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 57
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την ανάλυση που περιέχει η 
Πράσινη Βίβλος η οποία καθορίζει τρεις 
βασικές έννοιες που πρέπει να είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για την 
ανάπτυξη της εδαφικής συνοχής: τη 
συγκέντρωση, τη σύνδεση και τη 
συνεργασία· πιστεύει ότι οι έννοιες αυτές 
μπορούν να παράσχουν λύσεις για την 
εξάλειψη ορισμένων βασικών εμποδίων 
που παρακωλύουν την αρμονική εξέλιξη 
της Ένωσης, όπως είναι οι δυσμενείς 
συνέπειες που σχετίζονται με τη 
συγκέντρωση οικονομικής 
δραστηριότητας, τις ανισότητες κατά την 
πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες που 
προκαλούν οι αποστάσεις και τις διαφορές 
που επιβάλλουν τα σύνορα τόσο μεταξύ 

7. διαπιστώνει ότι η Πράσινη Βίβλος
περιέχει μια ανάλυση, η οποία καθορίζει
τρεις βασικές έννοιες που πρέπει να είναι
κεντρικής σπουδαιότητας για την
ανάπτυξη της εδαφικής συνοχής: τη
συγκέντρωση, τη σύνδεση και τη
συνεργασία· πιστεύει ότι οι έννοιες αυτές
μπορούν να συνεισφέρουν σε λύσεις για
την εξάλειψη ορισμένων βασικών
εμποδίων που παρακωλύουν την
ισορροπημένη και αειφόρο εξέλιξη που 
επιδιώκεται από την Ένωση στο άρθρο 2 
της Συνθήκης, όπως είναι οι δυσμενείς 
συνέπειες που σχετίζονται με τη 
συγκέντρωση οικονομικής 
δραστηριότητας, τις ανισότητες κατά την 
πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες και τις 
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κρατών μελών όσο και περιφερειών· διαφορές που επιβάλλουν τα σύνορα τόσο 
μεταξύ κρατών μελών όσο και 
περιφερειών· επισημαίνει επίσης ότι στην 
Πράσινη Βίβλο δεν δίδεται έμφαση στα 
δυναμικά της αυτόνομης ανάπτυξης των 
περιφερειών ως συνεισφορά στη συνοχή·

Or. de

Τροπολογία 58
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την ανάλυση που περιέχει η 
Πράσινη Βίβλος η οποία καθορίζει τρεις 
βασικές έννοιες που πρέπει να είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για την 
ανάπτυξη της εδαφικής συνοχής: τη 
συγκέντρωση, τη σύνδεση και τη 
συνεργασία· πιστεύει ότι οι έννοιες αυτές 
μπορούν να παράσχουν λύσεις για την 
εξάλειψη ορισμένων βασικών εμποδίων 
που παρακωλύουν την αρμονική εξέλιξη 
της Ένωσης, όπως είναι οι δυσμενείς 
συνέπειες που σχετίζονται με τη 
συγκέντρωση οικονομικής 
δραστηριότητας, τις ανισότητες κατά την 
πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες που 
προκαλούν οι αποστάσεις και τις διαφορές 
που επιβάλλουν τα σύνορα τόσο μεταξύ 
κρατών μελών όσο και περιφερειών·

7. επικροτεί την ανάλυση που περιέχει η 
Πράσινη Βίβλος η οποία καθορίζει τρεις 
βασικές έννοιες που πρέπει να είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για την 
ανάπτυξη της εδαφικής συνοχής: τη 
συγκέντρωση, τη σύνδεση και τη 
συνεργασία· πιστεύει ότι οι έννοιες αυτές 
μπορούν να παράσχουν λύσεις για την 
εξάλειψη ορισμένων βασικών εμποδίων 
που παρακωλύουν την αρμονική εξέλιξη 
της Ένωσης, όπως είναι οι δυσμενείς 
συνέπειες που σχετίζονται με τη 
συγκέντρωση οικονομικής δραστηριότητας
σε ορισμένα κέντρα και σε εθνικές και 
περιφερειακές πρωτεύουσες, τις 
ανισότητες κατά την πρόσβαση σε αγορές 
και υπηρεσίες που προκαλούν οι 
αποστάσεις και την απουσία υποδομών, 
και τις διαφορές που επιβάλλουν τα 
σύνορα τόσο μεταξύ κρατών μελών όσο 
και περιφερειών·

Or. pl
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Τροπολογία 59
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επικροτεί την ανάλυση που περιέχει η 
Πράσινη Βίβλος η οποία καθορίζει τρεις 
βασικές έννοιες που πρέπει να είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για την 
ανάπτυξη της εδαφικής συνοχής: τη 
συγκέντρωση, τη σύνδεση και τη 
συνεργασία· πιστεύει ότι οι έννοιες αυτές 
μπορούν να παράσχουν λύσεις για την 
εξάλειψη ορισμένων βασικών εμποδίων 
που παρακωλύουν την αρμονική εξέλιξη 
της Ένωσης, όπως είναι οι δυσμενείς 
συνέπειες που σχετίζονται με τη 
συγκέντρωση οικονομικής 
δραστηριότητας, τις ανισότητες κατά την 
πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες που 
προκαλούν οι αποστάσεις και τις διαφορές 
που επιβάλλουν τα σύνορα τόσο μεταξύ 
κρατών μελών όσο και περιφερειών·

7. επικροτεί την ανάλυση που περιέχει η 
Πράσινη Βίβλος η οποία καθορίζει τρεις 
βασικές έννοιες που πρέπει να είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για την 
ανάπτυξη της εδαφικής συνοχής: τη 
συγκέντρωση, τη σύνδεση και τη 
συνεργασία· πιστεύει ότι οι έννοιες αυτές 
μπορούν να παράσχουν λύσεις για την 
εξάλειψη ορισμένων βασικών εμποδίων 
που παρακωλύουν την αρμονική εξέλιξη 
της Ένωσης, όπως είναι οι δυσμενείς 
συνέπειες που σχετίζονται με τη 
συγκέντρωση οικονομικής 
δραστηριότητας, τις ανισότητες κατά την 
πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες που 
προκαλούν οι αποστάσεις ή/και η 
συγκέντρωση, και τις διαφορές που 
επιβάλλουν τα σύνορα τόσο μεταξύ 
κρατών μελών όσο και περιφερειών·

Or. fr

Τροπολογία 60
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι η αυξημένη 
διασπορά σε υπερβολικά μικρούς (κάτω 
των 500 κατοίκων) πυρήνες 
αποδυναμώνει υπερβολικά το δίκτυο 
οικισμών, το οποίο δεν είναι σε θέση στις 
περιπτώσεις αυτές να ασκήσει, χωρίς τη 
συνδρομή ειδικών πολιτικών συνοχής, τις 
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οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες 
που επιτρέπουν τη βιώσιμη διατήρηση 
της ισορροπίας μεταξύ πληθυσμού και 
εδάφους· θεωρεί, επομένως, ότι η 
πυκνότητα του πληθυσμού πρέπει να
μετράται σε συνάρτηση με την ικανότητα 
της δομής εγκατάστασης από την οποία 
συντηρείται, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ισορροπημένη εδαφική 
ανάπτυξη και να αντιμετωπίζονται οι 
προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας και 
της βιωσιμότητας·

Or. es

Τροπολογία 61
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιδοκιμάζει την έναρξη της δημόσιας 
διαβούλευσης για την εδαφική συνοχή που 
ζητείται στην Πράσινη Βίβλο· πιστεύει ότι 
η επιτυχία οποιασδήποτε δημόσιας 
διαβούλευσης συνδέεται άμεσα με την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των διαφόρων 
ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των 
πολιτών· καλεί τις αρμόδιες εθνικές και 
τοπικές αρχές να γνωστοποιήσουν χωρίς 
καθυστέρηση τις σχετικές πληροφορίες 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινή 
γνώμη σχετικά με τη σημασία της νέας 
αυτής έννοιας·

8. επιδοκιμάζει την έναρξη της δημόσιας 
διαβούλευσης για την εδαφική συνοχή που 
ζητείται στην Πράσινη Βίβλο· πιστεύει ότι 
η επιτυχία οποιασδήποτε δημόσιας 
διαβούλευσης συνδέεται άμεσα με την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των διαφόρων 
ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των 
πολιτών· καλεί τις αρμόδιες εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
γνωστοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση τις 
σχετικές πληροφορίες προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη σχετικά 
με τη σημασία της νέας αυτής έννοιας·

Or. es
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Τροπολογία 62
Jamila Madeira

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιδοκιμάζει την έναρξη της δημόσιας 
διαβούλευσης για την εδαφική συνοχή που 
ζητείται στην Πράσινη Βίβλο· πιστεύει ότι 
η επιτυχία οποιασδήποτε δημόσιας 
διαβούλευσης συνδέεται άμεσα με την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των διαφόρων 
ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των 
πολιτών· καλεί τις αρμόδιες εθνικές και 
τοπικές αρχές να γνωστοποιήσουν χωρίς 
καθυστέρηση τις σχετικές πληροφορίες 
προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινή 
γνώμη σχετικά με τη σημασία της νέας 
αυτής έννοιας·

8. επιδοκιμάζει την έναρξη της δημόσιας 
διαβούλευσης για την εδαφική συνοχή που 
ζητείται στην Πράσινη Βίβλο· πιστεύει ότι 
η επιτυχία οποιασδήποτε δημόσιας 
διαβούλευσης συνδέεται άμεσα με την 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των διαφόρων 
ενδιαφερομένων και της κοινωνίας των 
πολιτών· καλεί τις αρμόδιες εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να 
γνωστοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση τις 
σχετικές πληροφορίες προκειμένου να 
ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη σχετικά 
με τη σημασία της νέας αυτής έννοιας·

Or. pt

Τροπολογία 63
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. πιστεύει ότι ο συντονισμός όλων των 
τομεακών κοινοτικών πολιτικών με ισχυρό 
εδαφικό αντίκτυπο είναι κεντρικής 
σπουδαιότητας για την ανάπτυξη της 
περιφερειακής συνοχής· αποδοκιμάζει 
συνεπώς το γεγονός ότι η σχετική ανάλυση 
στην Πράσινη Βίβλο περιορίζεται στην 
απαρίθμηση αυτών των πολιτικών της ΕΕ 
χωρίς να προτείνονται δυνατότητες 
βελτίωσης των μεταξύ τους συνεργειών ή 
ακόμη και μέθοδοι για την πραγματική 

9. πιστεύει ότι ο συντονισμός όλων των 
τομεακών κοινοτικών πολιτικών με ισχυρό 
εδαφικό αντίκτυπο είναι κεντρικής 
σπουδαιότητας για την ανάπτυξη της 
περιφερειακής συνοχής και την ενίσχυση 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·
αποδοκιμάζει συνεπώς το γεγονός ότι η 
σχετική ανάλυση στην Πράσινη Βίβλο 
περιορίζεται στην απαρίθμηση αυτών των 
πολιτικών της ΕΕ χωρίς να προτείνονται 
δυνατότητες βελτίωσης των μεταξύ τους 
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καταμέτρηση του εδαφικού αντίκτυπου 
αυτών των πολιτικών·

συνεργειών ή ακόμη και μέθοδοι για την 
πραγματική καταμέτρηση του εδαφικού 
αντίκτυπου αυτών των πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 64
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την πρακτική μη 
συμπερίληψης παραπομπών σε πιθανές 
δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις της εδαφικής συνοχής στην 
Πράσινη Βίβλο και τη δημόσια συζήτηση· 
πιστεύει ότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν 
πρόωρη έως ότου προσδιοριστεί σαφώς η 
έννοια αυτή καθεαυτή και κατανοηθεί 
από όλους τους ενδιαφερόμενους· 
προτείνει να εξεταστούν οι 
προβληματισμοί στο πλαίσιο των 
προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών·

10. εκφράζει τη λύπη του διότι δεν 
συμπεριλήφθηκε καμία βασική δήλωση 
για τις πιθανές δημοσιονομικές και 
χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της 
εδαφικής συνοχής στην Πράσινη Βίβλο και 
τη δημόσια συζήτηση, γιατί για να 
εξασφαλιστεί η εδαφική συνοχή στην 
Ένωση και να δοθεί σε όλες τις 
περιφέρειες μια ευκαιρία για ισότιμη 
ανάπτυξη απαιτείται αφενός να είναι 
διατεθειμένα όλα τα κράτη μέλη να 
συμμετάσχουν οικονομικά και αφετέρου 
να γίνει συζήτηση για το πώς πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά ταμεία με αποτελεσματικό
και βιώσιμο τρόπο· συνιστά να 
συμπεριληφθεί αυτό από την Επιτροπή 
στη Λευκή Βίβλο της·

Or. de

Τροπολογία 65
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την πρακτική μη 
συμπερίληψης παραπομπών σε πιθανές 

10. συμφωνεί με την πρακτική μη 
συμπερίληψης υπερβολικά συγκεκριμένων
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δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις της εδαφικής συνοχής στην 
Πράσινη Βίβλο και τη δημόσια συζήτηση· 
πιστεύει ότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν 
πρόωρη έως ότου προσδιοριστεί σαφώς η 
έννοια αυτή καθεαυτή και κατανοηθεί 
από όλους τους ενδιαφερόμενους· 
προτείνει να εξεταστούν οι 
προβληματισμοί στο πλαίσιο των 
προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών·

παραπομπών σε πιθανές δημοσιονομικές 
και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της 
εδαφικής συνοχής στην Πράσινη Βίβλο και 
τη δημόσια συζήτηση· πιστεύει, ωστόσο, 
ότι δεν πρέπει να παραγνωρισθεί το 
γεγονός ότι το αποτέλεσμα της 
συζήτησης θα αποτελέσει τη βάση για τις 
δημοσιονομικές προοπτικές της 
μελλοντικής πολιτικής συνοχής·

Or. pl

Τροπολογία 66
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την πρακτική μη 
συμπερίληψης παραπομπών σε πιθανές 
δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις της εδαφικής συνοχής στην 
Πράσινη Βίβλο και τη δημόσια συζήτηση· 
πιστεύει ότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν 
πρόωρη έως ότου προσδιοριστεί σαφώς η 
έννοια αυτή καθεαυτή και κατανοηθεί από 
όλους τους ενδιαφερόμενους· προτείνει να
εξεταστούν οι προβληματισμοί στο 
πλαίσιο των προσεχών δημοσιονομικών 
προοπτικών·

10. συμφωνεί με την πρακτική μη 
συμπερίληψης παραπομπών σε πιθανές 
δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις της εδαφικής συνοχής στην 
Πράσινη Βίβλο και τη δημόσια συζήτηση· 
πιστεύει ότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν 
πρόωρη έως ότου προσδιοριστεί σαφώς η 
έννοια αυτή καθεαυτή και κατανοηθεί από 
όλους τους ενδιαφερόμενους· ζητεί να
περιληφθούν οι προβληματισμοί στο 
πλαίσιο των προσεχών δημοσιονομικών 
προοπτικών·

Or. fr

Τροπολογία 67
Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. συμφωνεί με την πρακτική μη 10. συμφωνεί με την πρακτική μη 
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συμπερίληψης παραπομπών σε πιθανές 
δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις της εδαφικής συνοχής στην 
Πράσινη Βίβλο και τη δημόσια συζήτηση·
πιστεύει ότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν 
πρόωρη έως ότου προσδιοριστεί σαφώς η 
έννοια αυτή καθεαυτή και κατανοηθεί από 
όλους τους ενδιαφερόμενους· προτείνει να 
εξεταστούν οι προβληματισμοί στο 
πλαίσιο των προσεχών δημοσιονομικών 
προοπτικών·

συμπερίληψης παραπομπών σε πιθανές 
δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις της εδαφικής συνοχής στην 
Πράσινη Βίβλο και τη δημόσια συζήτηση· 
πιστεύει ότι μια τέτοια ανάλυση θα ήταν 
πρόωρη έως ότου προσδιοριστεί σαφώς η 
έννοια αυτή καθεαυτή και κατανοηθεί από 
όλους τους ενδιαφερόμενους· θεωρεί, 
άλλωστε, την όποια σχετική συζήτηση 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνολική 
διαπραγμάτευση και το σχεδιασμό της 
μελλοντικής πολιτικής συνοχής· προτείνει 
να εξεταστούν οι προβληματισμοί στο 
πλαίσιο των προσεχών δημοσιονομικών 
προοπτικών·

Or. el

Τροπολογία 68
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα) (πριν από τον τίτλο «Ανάλυση της έννοιας της εδαφικής 
συνοχής»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. θεωρεί ότι οι παρόντες 
χρηματοδοτικοί πόροι της Κοινότητας για 
την πολιτική συνοχής είναι ανεπαρκείς 
ώστε να αποκριθούν στις απαιτήσεις της 
πραγματικής σύγκλισης, των 
περιφερειακών διαφορών, των υψηλών 
επιπέδων ανεργίας, των εισοδηματικών 
ανισοτήτων και της φτώχειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· επαναλαμβάνει, 
επομένως, την αναγκαιότητα αύξησης 
του κοινοτικού προϋπολογισμού, με 
κεντρικό και πρωταρχικό στόχο την 
προώθηση της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής σε επίπεδο ΕΕ·

Or. pt
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Τροπολογία 69
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα) (πριν από τον τίτλο «Ανάλυση της έννοιας της εδαφικής 
συνοχής»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. θεωρεί ότι η ύπαρξη μιας ισχυρής 
και καλά χρηματοδοτούμενης 
ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής 
αποτελεί προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ 
για την αντιμετώπιση των διαδοχικών 
διευρύνσεων και για την επίτευξη 
κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής σε μια διευρυμένη ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 70
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα) (μετά τον τίτλο «Ανάλυση της έννοιας της εδαφικής συνοχής»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. υπογραμμίζει ότι η εδαφική 
διάσταση δεν πρέπει να αντιβαίνει ή να 
αποδυναμώνει τον πρωταρχικό στόχο της 
περιφερειακής πολιτικής, δηλαδή την 
προώθηση οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής, με άλλα λόγια τη μείωση των 
διαφορών μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών 
και της υστέρησης των μειονεκτουσών
περιφερειών· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
παρασχεθούν νέοι κοινοτικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι για τους νέους 
στόχους και τις νέες προτεραιότητες·

Or. pt
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Τροπολογία 71
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 δ (νέα) (μετά τον τίτλο «Ανάλυση της έννοιας της εδαφικής συνοχής»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10δ. υπογραμμίζει ότι η εδαφική συνοχή 
δεν πρέπει να αποδυναμώνει ή να μειώνει 
τους κεντρικούς στόχους της πολιτικής 
συνοχής, ιδίως σε οικονομικό και 
κοινωνικό επίπεδο, και ότι πρέπει 
αντιθέτως να συμβάλλει στην ενίσχυση 
των εν λόγω στόχων, προωθώντας τη 
σύγκλιση των κρατών μελών και των 
περιφερειών που υστερούν όσον αφορά 
την ανάπτυξή τους·

Or. pt

Τροπολογία 72
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 ε (νέα) (μετά τον τίτλο «Ανάλυση της έννοιας της εδαφικής συνοχής»)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10ε. υπογραμμίζει ότι η διαχείριση των 
γαιών και η χωροταξία είναι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών·

Or. pt

Τροπολογία 73
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη θέση της Πράσινης 
Βίβλου ότι η εδαφική συνοχή αφορά την 

11. επικροτεί τη θέση της Πράσινης 
Βίβλου ότι η εδαφική συνοχή αφορά την 
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εξασφάλιση της αρμονικής εξέλιξης 
περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ιδιαιτερότητες καθώς και τη μέριμνα 
ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες τους να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εν γένει 
χαρακτηριστικά των διαφόρων εδαφών· 
τονίζει το γεγονός ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί οριζόντια έννοια που 
περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της θέτοντας την 
πολυμορφία στο ενεργητικό όλων των 
περιφερειών της· πιστεύει ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αποτρέπει την 
προοπτική μιας ασύμμετρης Ένωσης·

εξασφάλιση της αρμονικής εξέλιξης 
περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ιδιαιτερότητες καθώς και τη μέριμνα 
ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες τους να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εν γένει 
χαρακτηριστικά των διαφόρων εδαφών· 
τονίζει το γεγονός ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί οριζόντια έννοια που 
περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της και αφορά την 
εξάλειψη των εδαφικών καθώς και των 
κοινωνικοοικονομικών διαφορών της 
Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
περιφερειακές δυνατότητες, οι οποίες 
μπορούν να υποκινήσουν την ανάπτυξη 
των πιο αδύναμων περιφερειών 
ειδικότερα· πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή 
πρέπει να αποτρέπει την περαιτέρω 
διεύρυνση των διαφορών μεταξύ και στο 
εσωτερικό των περιφερειών της ΕΕ, 
λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς την 
Ένωση στο σύνολό της·

Or. pl

Τροπολογία 74
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη θέση της Πράσινης 
Βίβλου ότι η εδαφική συνοχή αφορά την 
εξασφάλιση της αρμονικής εξέλιξης 
περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ιδιαιτερότητες καθώς και τη μέριμνα 
ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες τους να
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εν γένει 
χαρακτηριστικά των διαφόρων εδαφών· 
τονίζει το γεγονός ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί οριζόντια έννοια που 
περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της θέτοντας την 
πολυμορφία στο ενεργητικό όλων των 

11. επικροτεί τη θέση της Πράσινης 
Βίβλου ότι η εδαφική συνοχή αφορά την 
εξασφάλιση της ισορροπημένης και 
αειφόρου εξέλιξης περιοχών με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
ιδιαιτερότητες και της πολυκεντρικής 
ανάπτυξης της ΕΕ στο σύνολό της, καθώς 
και τη μέριμνα ώστε να είναι σε θέση οι 
πολίτες τους να αναπτύξουν βιώσιμα τα 
ανάλογα δυναμικά των διαφόρων εδαφών
σύμφωνα με τις ανάγκες τους· τονίζει το 
γεγονός ότι η εδαφική συνοχή αποτελεί 
οριζόντια έννοια που περιλαμβάνεται στην 
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περιφερειών της· πιστεύει ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αποτρέπει την προοπτική 
μιας ασύμμετρης Ένωσης·

ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της 
θέτοντας την πολυμορφία στο ενεργητικό 
όλων των περιφερειών της· πιστεύει ότι η 
εδαφική συνοχή πρέπει να αποτρέπει την 
προοπτική μιας ασύμμετρης Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 75
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη θέση της Πράσινης 
Βίβλου ότι η εδαφική συνοχή αφορά την 
εξασφάλιση της αρμονικής εξέλιξης 
περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ιδιαιτερότητες καθώς και τη μέριμνα 
ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες τους να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εν γένει 
χαρακτηριστικά των διαφόρων εδαφών· 
τονίζει το γεγονός ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί οριζόντια έννοια που 
περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της θέτοντας την 
πολυμορφία στο ενεργητικό όλων των 
περιφερειών της· πιστεύει ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αποτρέπει την προοπτική 
μιας ασύμμετρης Ένωσης·

11. επικροτεί τη θέση της Πράσινης 
Βίβλου ότι η εδαφική συνοχή αφορά, 
βάσει της αρχής της ισότητας των 
ευκαιριών, την εξασφάλιση της αρμονικής 
εξέλιξης περιοχών με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες καθώς 
και τη μέριμνα ώστε να είναι σε θέση οι 
πολίτες τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο 
τα εν γένει χαρακτηριστικά των διαφόρων 
εδαφών· τονίζει το γεγονός ότι η εδαφική 
συνοχή αποτελεί οριζόντια έννοια που 
περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της θέτοντας την 
πολυμορφία στο ενεργητικό όλων των 
περιφερειών της· πιστεύει ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αποτρέπει την προοπτική 
μιας ασύμμετρης Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 76
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη θέση της Πράσινης 11. επικροτεί τη θέση της Πράσινης 
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Βίβλου ότι η εδαφική συνοχή αφορά την 
εξασφάλιση της αρμονικής εξέλιξης 
περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ιδιαιτερότητες καθώς και τη μέριμνα 
ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες τους να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εν γένει 
χαρακτηριστικά των διαφόρων εδαφών· 
τονίζει το γεγονός ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί οριζόντια έννοια που 
περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της θέτοντας την 
πολυμορφία στο ενεργητικό όλων των 
περιφερειών της· πιστεύει ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αποτρέπει την προοπτική 
μιας ασύμμετρης Ένωσης·

Βίβλου ότι η εδαφική συνοχή αφορά την 
εξασφάλιση της αρμονικής εξέλιξης 
περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ιδιαιτερότητες, των οποίων τα 
πλεονεκτήματα πρέπει να αξιοποιηθούν, 
καθώς και τη μέριμνα ώστε να είναι σε 
θέση οι πολίτες τους να αξιοποιήσουν στο 
έπακρο τα εν γένει χαρακτηριστικά των 
διαφόρων εδαφών· τονίζει το γεγονός ότι η 
εδαφική συνοχή αποτελεί οριζόντια έννοια 
που περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της θέτοντας την 
πολυμορφία στο ενεργητικό όλων των 
περιφερειών της· πιστεύει ότι η εδαφική
συνοχή πρέπει να αποτρέπει την προοπτική 
μιας ασύμμετρης Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 77
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επικροτεί τη θέση της Πράσινης 
Βίβλου ότι η εδαφική συνοχή αφορά την 
εξασφάλιση της αρμονικής εξέλιξης 
περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ιδιαιτερότητες καθώς και τη μέριμνα 
ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες τους να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εν γένει 
χαρακτηριστικά των διαφόρων εδαφών· 
τονίζει το γεγονός ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί οριζόντια έννοια που 
περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της θέτοντας την 
πολυμορφία στο ενεργητικό όλων των 
περιφερειών της· πιστεύει ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αποτρέπει την προοπτική 
μιας ασύμμετρης Ένωσης·

11. επικροτεί τη θέση της Πράσινης 
Βίβλου ότι η εδαφική συνοχή αφορά την 
εξασφάλιση της αρμονικής εξέλιξης 
περιοχών με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ιδιαιτερότητες καθώς και τη μέριμνα 
ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες τους να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εν γένει 
χαρακτηριστικά των διαφόρων εδαφών· 
τονίζει το γεγονός ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί οριζόντια έννοια που 
περιλαμβάνεται στην ανάπτυξη της 
Ένωσης στο σύνολό της θέτοντας την 
πολυμορφία στο ενεργητικό όλων των 
περιφερειών της· πιστεύει ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αποτρέπει την προοπτική 
μιας ασύμμετρης Ένωσης· διαβεβαιώνει 
ότι η εδαφική συνοχή έχει τόσο χερσαία 
όσο και θαλάσσια διάσταση·
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Or. en

Τροπολογία 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι ο ορισμός της εδαφικής 
συνοχής έχει τρεις διαστάσεις:
- εξισορρόπηση εδαφικών ανισοτήτων με
τη διαρθρωτική προώθηση και ανάπτυξη
εγγενών περιφερειακών αναπτυξιακών
δυναμικών,
- οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση
επιμέρους πολιτικών που επηρεάζουν την 
εδαφική πτυχή,
- εταιρικές σχέσεις δημοσίων και
ιδιωτικών φορέων και φορέων της
κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την 
εδαφική συνεργασία·

Or. de

Τροπολογία 79
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
εδαφικής συνοχής ως πολιτικού στόχου, ο 
οποίος προσφέρει στην κοινοτική δράση
μεγαλύτερη ικανότητα για την ενίσχυση 
της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και για την αποτελεσματική συμβολή στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και στην 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος,
σεβόμενος ταυτόχρονα την αρχή της 
επικουρικότητας και τον καταμερισμό 
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των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
επιπέδων διακυβέρνησης·

Or. es

Τροπολογία 80
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. σημειώνει την πρόταση της γαλλικής 
προεδρίας του Συμβουλίου για τον 
ορισμό· συμφωνεί με τη στοχοθεσία της 
ότι πρέπει να δοθούν στους πολίτες 
ισότιμες ευκαιρίες ανάπτυξης και 
ποιότητα ζωής και στις επιχειρήσεις 
δίκαιες προοπτικές ανάπτυξης, 
βασισμένες στις ιδιαίτερες εδαφικές 
αρμοδιότητες·

Or. de

Τροπολογία 81
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί ξεχωριστή έννοια που θα πρέπει 
να παρέχει απτή προστιθέμενη αξία στην 
οικονομική και κοινωνική συνοχή· τονίζει 
ότι τα τρία συστατικά της συνοχής 
(οικονομική, κοινωνική και εδαφική) 
πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να 
αλληλοενισχύονται, διατηρώντας 

12. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί ξεχωριστή έννοια που θα πρέπει
να διευκολύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη των 
περιοχών της ΕΕ, όπου οι οικονομικοί, οι 
κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί στόχοι 
αποτελούν τους πυλώνες ενός ενιαίου 
πλαισίου, και ότι δεν πρέπει να υπάρχει 
ιεραρχία ούτε «αντιστάθμιση» μεταξύ των 
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παράλληλα την ξεχωριστή αποστολή τους 
σε ένα ενιαίο πλαίσιο· πιστεύει συνεπώς 
ότι δεν πρέπει να υπάρχει ιεραρχία μεταξύ 
των στόχων αυτών·

στόχων αυτών· τονίζει ότι, υπό το πρίσμα 
της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της 
πολιτικής συνοχής, η εδαφική συνοχή 
πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τους 
στόχους της αλλαγής του κλίματος και, 
επομένως, να ενθαρρύνει πρότυπα 
ανάπτυξης χωρίς εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα και με αποδοτική χρήση 
των πόρων στις περιοχές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 82
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί ξεχωριστή έννοια που θα πρέπει 
να παρέχει απτή προστιθέμενη αξία στην 
οικονομική και κοινωνική συνοχή· τονίζει 
ότι τα τρία συστατικά της συνοχής 
(οικονομική, κοινωνική και εδαφική) 
πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να 
αλληλοενισχύονται, διατηρώντας 
παράλληλα την ξεχωριστή αποστολή τους 
σε ένα ενιαίο πλαίσιο· πιστεύει συνεπώς
ότι δεν πρέπει να υπάρχει ιεραρχία μεταξύ 
των στόχων αυτών·

12. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί ξεχωριστή έννοια που θα πρέπει 
να παρέχει απτή προστιθέμενη αξία στην 
οικονομική και κοινωνική συνοχή· τονίζει 
ότι τα τρία συστατικά της συνοχής 
(οικονομική, κοινωνική και εδαφική) 
πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να 
αλληλοενισχύονται, διατηρώντας 
παράλληλα την ξεχωριστή αποστολή τους 
σε ένα ενιαίο πλαίσιο· πιστεύει, επομένως, 
ότι δεν πρέπει να υπάρχει ιεραρχία μεταξύ 
των στόχων αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 83
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί ξεχωριστή έννοια που θα πρέπει 

12. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή 
αποτελεί έννοια που θα πρέπει να παρέχει 
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να παρέχει απτή προστιθέμενη αξία στην 
οικονομική και κοινωνική συνοχή· τονίζει 
ότι τα τρία συστατικά της συνοχής 
(οικονομική, κοινωνική και εδαφική) 
πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να 
αλληλοενισχύονται, διατηρώντας 
παράλληλα την ξεχωριστή αποστολή τους 
σε ένα ενιαίο πλαίσιο· πιστεύει συνεπώς 
ότι δεν πρέπει να υπάρχει ιεραρχία μεταξύ 
των στόχων αυτών·

απτή προστιθέμενη αξία στην οικονομική 
και κοινωνική συνοχή και λύση στα 
διογκούμενα προβλήματα· τονίζει ότι τα 
τρία συστατικά της συνοχής (οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική) πρέπει να 
αλληλοσυμπληρώνονται και να 
αλληλοενισχύονται, διατηρώντας 
παράλληλα την ξεχωριστή αποστολή τους 
σε ένα ενιαίο πλαίσιο· πιστεύει συνεπώς 
ότι δεν πρέπει να υπάρχει ιεραρχία μεταξύ 
των στόχων αυτών·

Or. pl

Τροπολογία 84
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπενθυμίζει ότι, στην πράξη, η 
έννοια της εδαφικής συνοχής προσκρούει 
συχνά στις διαιρέσεις μεταξύ των 
δημόσιων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, και ότι τα εν λόγω 
γεωγραφικά και διοικητικά όρια δεν 
αντιστοιχούν κατ’ ανάγκη στην 
ενδεδειγμένη περιοχή παρέμβασης· ζητεί 
από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη 
να προσαρμοσθούν πρώτα στις ανάγκες 
των πολιτών λαμβάνοντας υπόψη βασικές 
συναφείς περιοχές για την εξέταση των 
θεμελιωδών ζητημάτων που συνδέονται 
με την καθημερινή ζωή τους, όπως οι 
ζώνες ζωής και εργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 85
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. βεβαιώνει ότι στόχος της εδαφικής 
συνοχής είναι να παράσχει στους πολίτες 
αντίστοιχες ευκαιρίες από άποψη 
ποιότητας και συνθηκών διαβίωσης,
μεταδίδοντας για τον σκοπό αυτό σε κάθε 
κοινοτική περιοχή τη φιλοδοξία να 
παράσχει στους εν λόγω πολίτες ισότιμη –
και όχι απαραίτητα ίση– πρόσβαση στις 
υποδομές και στις υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας και «βασικού» γενικού 
οικονομικού συμφέροντος, η οποία θα 
τους επιτρέπει να ζουν μια αξιοπρεπή 
ζωή, δηλαδή μια ζωή σύμφωνη με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα διαβίωσης του 21ου 
αιώνα·

Or. es

Τροπολογία 86
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. υπογραμμίζει ότι η έννοια της 
εδαφικής συνοχής βασίζεται στην αρχή 
της αλληλεγγύης, ιδίως στην αρχή της 
εδαφικής αλληλεγγύης, και απαιτεί την 
εφαρμογή μηχανισμών εξίσωσης μεταξύ 
των κρατών μελών, μεταξύ των 
περιφερειών και στο εσωτερικό των 
περιφερειών·

Or. es
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Τροπολογία 87
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα της 
έρευνας του ΕSΡΟΝ για τα μελλοντικά 
σενάρια ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
εδάφους έως το 2030, που παρουσιάζουν 
απτά δεδομένα για τη στήριξη της 
πολιτικής συζήτησης σχετικά με τη μορφή 
πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών προκειμένου να δημιουργηθούν τα 
κατάλληλα μέσα για την αποφυγή της 
πόλωσης και της απερήμωσης εδαφών 
της ΕΕ και να δημιουργηθούν βέλτιστες 
συνθήκες για την ποιότητα ζωής των 
πολιτών τους·

13. επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα της 
έρευνας του ΕSΡΟΝ για τα μελλοντικά 
σενάρια ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
εδάφους έως το 2030, που παρουσιάζουν 
απτά δεδομένα για τη στήριξη της 
πολιτικής συζήτησης σχετικά με τη μορφή 
πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών προκειμένου να δημιουργηθούν τα 
κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων που έχουν έντονο
εδαφικό αντίκτυπο όπως η δημογραφική 
αλλαγή, η συγκέντρωση πληθυσμού στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, οι 
μεταναστευτικές μετακινήσεις, η αλλαγή 
του κλίματος, και να δημιουργηθούν 
βέλτιστες συνθήκες για την ποιότητα ζωής 
των πολιτών τους·

Or. fr

Τροπολογία 88
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα της 
έρευνας του ΕSΡΟΝ για τα μελλοντικά 
σενάρια ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
εδάφους έως το 2030, που παρουσιάζουν 
απτά δεδομένα για τη στήριξη της 
πολιτικής συζήτησης σχετικά με τη μορφή 
πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών προκειμένου να δημιουργηθούν τα 
κατάλληλα μέσα για την αποφυγή της 
πόλωσης και της απερήμωσης εδαφών της 

13. επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα της 
έρευνας του ΕSΡΟΝ για τα μελλοντικά 
σενάρια ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
εδάφους έως το 2030, που παρουσιάζουν 
απτά δεδομένα για τη στήριξη της 
πολιτικής συζήτησης σχετικά με τη μορφή 
πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
μελών προκειμένου να δημιουργηθούν τα 
κατάλληλα μέσα για την αποφυγή της 
πόλωσης και της απερήμωσης εδαφών της 
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ΕΕ και να δημιουργηθούν βέλτιστες 
συνθήκες για την ποιότητα ζωής των 
πολιτών τους·

ΕΕ και να δημιουργηθούν βέλτιστες 
συνθήκες για την ποιότητα ζωής των 
πολιτών τους· χαιρετίζει επίσης τη 
δημοσίευση του εγγράφου της Επιτροπής 
με τίτλο «Περιφέρειες 2020 - μια 
αξιολόγηση των μελλοντικών 
προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ»·

Or. en

Τροπολογία 89
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι ένας από τους βασικότερους 
στόχους της εδαφικής συνοχής είναι να 
εξασφαλιστεί ότι η πρόοδος και η 
ανάπτυξη σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
θα ωφελήσει ολόκληρη την περιφέρεια 
και όλη την επικράτεια της ΕΕ· θεωρεί, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι τα κέντρα 
αριστείας και οι θύλακες έρευνας και 
καινοτομίας είναι ζωτικής 
σπουδαιότητας για την οικονομική 
επιτυχία, τις επιστημονικές ανακαλύψεις, 
την τεχνολογική καινοτομία και για 
θέσεις εργασίας, και ότι μεταξύ αυτών 
των κέντρων και των γύρω περιοχών 
μπορούν να προωθηθούν μεγαλύτερες 
αλληλεπιδράσεις και μεταφορές γνώσεων·

14. τονίζει ότι ένας από τους βασικότερους 
στόχους της εδαφικής συνοχής είναι να 
εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι τοπικοί 
οικονομικοί παράγοντες θα έχουν ισότιμη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας και ισότιμες δυνατότητες 
ανάπτυξης, ανεξάρτητα από την περιοχή 
όπου κατοικούν (άρθρο 16 της 
Συνθήκης)· εμμένει ότι οι όροι πλαίσιο για 
την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων 
πρέπει να προσαρμοστούν στις επί τόπου 
ανάγκες και τους τοπικούς παράγοντες 
και πρέπει να βελτιωθεί η 
προσαρμοστικότητά τους· καλεί την 
Επιτροπή να αναλύσει εάν για την 
οικονομική επιτυχία των περιφερειών 
είναι καθοριστική η μονόπλευρη 
προώθηση των επονομαζομένων 
θυλάκων ή μια ευρείας κλίμακας 
προώθηση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων·

Or. de
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Τροπολογία 90
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι ένας από τους βασικότερους 
στόχους της εδαφικής συνοχής είναι να 
εξασφαλιστεί ότι η πρόοδος και η 
ανάπτυξη σε μια συγκεκριμένη περιοχή θα 
ωφελήσει ολόκληρη την περιφέρεια και 
όλη την επικράτεια της ΕΕ· θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα κέντρα αριστείας και 
οι θύλακες έρευνας και καινοτομίας είναι 
ζωτικής σπουδαιότητας για την 
οικονομική επιτυχία, τις επιστημονικές 
ανακαλύψεις, την τεχνολογική καινοτομία 
και για θέσεις εργασίας, και ότι μεταξύ 
αυτών των κέντρων και των γύρω 
περιοχών μπορούν να προωθηθούν 
μεγαλύτερες αλληλεπιδράσεις και 
μεταφορές γνώσεων·

14. τονίζει ότι ένας από τους βασικότερους 
στόχους της εδαφικής συνοχής είναι να 
εξασφαλιστεί ότι η πρόοδος και η 
ανάπτυξη σε μια συγκεκριμένη περιοχή θα 
ωφελήσει ολόκληρη την περιφέρεια και 
όλη την επικράτεια της ΕΕ· θεωρεί
ζωτικής σημασίας την ενίσχυση της 
έρευνας και όλων των μορφών 
καινοτομίας για την οικονομική 
ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα, την 
τεχνολογική και μη τεχνολογική 
καινοτομία και την απασχόληση· 
υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
ενθαρρύνονται τα κέντρα αριστείας, οι 
θύλακες έρευνας και καινοτομίας καθώς 
και όλες οι πρωτοβουλίες των δημόσιων 
αρχών και των οργανώσεων 
επιχειρήσεων με στόχο την ανάπτυξη της 
καινοτομίας, ακόμη και από μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και στο 
εσωτερικό μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων· ζητεί την ενίσχυση της 
αλληλεπίδρασης και της μεταφοράς 
γνώσεων μεταξύ των εν λόγω κέντρων, 
των πανεπιστημίων, των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των 
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιο μικρών·

Or. fr
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Τροπολογία 91
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι ένας από τους βασικότερους 
στόχους της εδαφικής συνοχής είναι να 
εξασφαλιστεί ότι η πρόοδος και η 
ανάπτυξη σε μια συγκεκριμένη περιοχή θα 
ωφελήσει ολόκληρη την περιφέρεια και 
όλη την επικράτεια της ΕΕ· θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα κέντρα αριστείας και 
οι θύλακες έρευνας και καινοτομίας είναι 
ζωτικής σπουδαιότητας για την
οικονομική επιτυχία, τις επιστημονικές 
ανακαλύψεις, την τεχνολογική καινοτομία 
και για θέσεις εργασίας, και ότι μεταξύ 
αυτών των κέντρων και των γύρω 
περιοχών μπορούν να προωθηθούν
μεγαλύτερες αλληλεπιδράσεις και 
μεταφορές γνώσεων·

14. τονίζει ότι ένας από τους βασικότερους 
στόχους της εδαφικής συνοχής είναι να 
εξασφαλιστεί ότι η πρόοδος και η 
ανάπτυξη σε μια συγκεκριμένη περιοχή θα 
ωφελήσει ολόκληρη την περιφέρεια και 
όλη την επικράτεια της ΕΕ, χωρίς να 
προκληθεί περαιτέρω διόγκωση των 
περιφερειακών διαφορών· θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα κέντρα αριστείας και 
οι θύλακες έρευνας και καινοτομίας 
μπορεί να είναι ένας τρόπος διασφάλισης 
οικονομικής επιτυχίας, επιστημονικών 
ανακαλύψεων, τεχνολογικής καινοτομίας 
και θέσεων εργασίας, υπό τον όρο ότι 
είναι ομοιόμορφα διασπαρμένοι σε 
ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ,
επιτρέποντας να ξεκινήσουν, μεταξύ 
αυτών των κέντρων και των γύρω 
περιοχών, μεγαλύτερες αλληλεπιδράσεις 
και μεταφορές γνώσεων·

Or. pl

Τροπολογία 92
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει ότι ένας από τους βασικότερους 
στόχους της εδαφικής συνοχής είναι να 
εξασφαλιστεί ότι η πρόοδος και η 
ανάπτυξη σε μια συγκεκριμένη περιοχή θα 
ωφελήσει ολόκληρη την περιφέρεια και 
όλη την επικράτεια της ΕΕ· θεωρεί, στο 

14. τονίζει ότι ένας από τους βασικότερους 
στόχους της εδαφικής συνοχής είναι να 
εξασφαλιστεί ότι η πρόοδος και η 
ανάπτυξη σε μια συγκεκριμένη περιοχή θα 
ωφελήσει ολόκληρη την περιφέρεια και 
όλη την επικράτεια της ΕΕ· θεωρεί, στο 
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πλαίσιο αυτό, ότι τα κέντρα αριστείας και 
οι θύλακες έρευνας και καινοτομίας είναι 
ζωτικής σπουδαιότητας για την οικονομική 
επιτυχία, τις επιστημονικές ανακαλύψεις, 
την τεχνολογική καινοτομία και για θέσεις 
εργασίας, και ότι μεταξύ αυτών των 
κέντρων και των γύρω περιοχών μπορούν 
να προωθηθούν μεγαλύτερες 
αλληλεπιδράσεις και μεταφορές γνώσεων·

πλαίσιο αυτό, ότι τα κέντρα αριστείας και 
οι θύλακες έρευνας και καινοτομίας είναι 
ζωτικής σπουδαιότητας για την οικονομική 
επιτυχία, τις επιστημονικές ανακαλύψεις, 
την τεχνολογική καινοτομία και για θέσεις 
εργασίας, και ότι μεταξύ αυτών των 
κέντρων και των γύρω περιοχών μπορούν 
να προωθηθούν μεγαλύτερες 
αλληλεπιδράσεις και μεταφορές γνώσεων·
ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
αξιολόγηση του αντικτύπου των θυλάκων 
έρευνας και καινοτομίας και των κέντρων 
αριστείας στις γύρω περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 93
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές επιχειρήσεις 
και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, και ιδίως 
οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις, για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, λόγω της σημαντικής συμβολής 
τους στην οικονομική ανάπτυξη και στην 
απασχόληση· ζητεί, κατά συνέπεια, την 
εφαρμογή μιας ενεργού πολιτικής για τη 
στήριξη όλων των μορφών καινοτομίας 
στις εν λόγω επιχειρήσεις, και ενθαρρύνει 
επίσης την Επιτροπή να δημιουργήσει 
δυνατότητες αμοιβαίας συνεργασίας 
μεταξύ των επιχειρήσεων, του δημόσιου 
τομέα, των σχολείων και των 
πανεπιστημίων για τη δημιουργία 
περιφερειακών πυρήνων καινοτομίας 
σύμφωνα με τη στρατηγική της 
Λισσαβόνας·

Or. es
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Τροπολογία 94
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την καθοριστική συμβολή της 
ενιαίας αγοράς στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή· τονίζει την 
σπουδαιότητα των δημόσιων υπηρεσιών 
τόσο όσον αφορά τη βιώσιμη οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη όσο και την 
ανάγκη της ισότιμης από κοινωνική και 
περιφερειακή άποψη πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας· υποστηρίζει 
την άποψη ότι, υπό το πρίσμα της αρχής 
της επικουρικότητας και του δικαίου 
ανταγωνισμού της ΕΕ, η ευθύνη για τον 
καθορισμό, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παρακολούθηση 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας πρέπει να 
έγκειται στις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές· θεωρεί ωστόσο ότι στη 
συζήτηση για την εδαφική συνοχή πρέπει 
να περιληφθεί ο προβληματισμός για τη 
δίκαιη πρόσβαση των πολιτών σε 
υπηρεσίες·

15. τονίζει την καθοριστική συμβολή της 
ενιαίας αγοράς στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή· τονίζει την 
σπουδαιότητα των δημόσιων υπηρεσιών 
τόσο όσον αφορά τη βιώσιμη οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη όσο και την 
ανάγκη της ισότιμης από κοινωνική και 
περιφερειακή άποψη πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας· υπογραμμίζει 
ως προς αυτό ότι για τη διασφάλιση 
«ισότιμης πρόσβασης» το ζήτημα δεν 
είναι μόνον η γεωγραφική απόσταση, και 
ότι η διαθεσιμότητα και η 
προσπελασιμότητα είναι καθοριστικής 
σημασίας· υποστηρίζει την άποψη ότι στη 
συζήτηση για την εδαφική συνοχή πρέπει 
να περιληφθεί ο προβληματισμός για τη 
δίκαιη πρόσβαση των πολιτών σε 
υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 95
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την καθοριστική συμβολή της 
ενιαίας αγοράς στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή· τονίζει την 
σπουδαιότητα των δημόσιων υπηρεσιών 
τόσο όσον αφορά τη βιώσιμη οικονομική 

15. τονίζει ότι η ελευθέρωση της ενιαίας 
αγοράς μπορεί να έχει και αρνητικές 
παρενέργειες στην οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή· τονίζει την 
σπουδαιότητα των δημόσιων υπηρεσιών 
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και κοινωνική ανάπτυξη όσο και την 
ανάγκη της ισότιμης από κοινωνική και 
περιφερειακή πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι, υπό το πρίσμα της αρχής της 
επικουρικότητας και του δικαίου 
ανταγωνισμού της ΕΕ, η ευθύνη για τον 
καθορισμό, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παρακολούθηση 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας πρέπει να 
έγκειται στις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές· θεωρεί ωστόσο ότι στη 
συζήτηση για την εδαφική συνοχή πρέπει 
να περιληφθεί ο προβληματισμός για τη
δίκαιη πρόσβαση των πολιτών σε 
υπηρεσίες·

τόσο όσον αφορά τη βιώσιμη οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη όσο και την 
ανάγκη της ισότιμης από κοινωνική και 
περιφερειακή πρόσβασης σε υπηρεσίες 
κοινής ωφελείας· υποστηρίζει την άποψη 
ότι, υπό το πρίσμα της αρχής της 
επικουρικότητας και του δικαίου 
ανταγωνισμού της ΕΕ, η ευθύνη για τον 
καθορισμό, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παρακολούθηση 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας πρέπει να 
έγκειται στις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές· θεωρεί ωστόσο ότι στη 
συζήτηση για την εδαφική συνοχή πρέπει 
να περιληφθεί ο προβληματισμός για ένα 
κατάλληλο πρότυπο που θα εξασφαλίζει 
ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε 
υπηρεσίες·

Or. de

Τροπολογία 96
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την καθοριστική συμβολή της 
ενιαίας αγοράς στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή· τονίζει την 
σπουδαιότητα των δημόσιων υπηρεσιών 
τόσο όσον αφορά τη βιώσιμη οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη όσο και την 
ανάγκη της ισότιμης από κοινωνική και 
περιφερειακή άποψη πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας· υποστηρίζει 
την άποψη ότι, υπό το πρίσμα της αρχής 
της επικουρικότητας και του δικαίου 
ανταγωνισμού της ΕΕ, η ευθύνη για τον 
καθορισμό, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παρακολούθηση 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας πρέπει να 
έγκειται στις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές· θεωρεί ωστόσο ότι στη 

15. τονίζει την καθοριστική συμβολή της 
ενιαίας αγοράς στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή· τονίζει την 
σπουδαιότητα των δημόσιων υπηρεσιών 
τόσο όσον αφορά τη βιώσιμη οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη όσο και την 
ανάγκη της ισότιμης από κοινωνική και 
περιφερειακή άποψη πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και ιδίως στις 
υπηρεσίες της δημόσιας εκπαίδευσης και 
της δημόσιας υγείας· υποστηρίζει την 
άποψη ότι, υπό το πρίσμα της αρχής της 
επικουρικότητας και του δικαίου 
ανταγωνισμού της ΕΕ, η ευθύνη για τον 
καθορισμό, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παρακολούθηση 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας πρέπει να 
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συζήτηση για την εδαφική συνοχή πρέπει 
να περιληφθεί ο προβληματισμός για τη 
δίκαιη πρόσβαση των πολιτών σε 
υπηρεσίες·

έγκειται στις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές· θεωρεί ωστόσο ότι στη 
συζήτηση για την εδαφική συνοχή πρέπει 
να περιληφθεί ο προβληματισμός για τη 
δίκαιη πρόσβαση των πολιτών σε 
υπηρεσίες, η βελτίωση της διασυνοριακής 
συνεργασίας στον συγκεκριμένο τομέα 
και η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σαφούς 
και αποτελεσματικού ορισμού του 
βαθμού ελευθερίας των κρατών μελών 
και των τοπικών και περιφερειακών
αρχών τους όσον αφορά τη διαχείριση 
των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας 
που υπέχουν (χορήγηση ενισχύσεων, 
διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων 
κλπ.)·

Or. es

Τροπολογία 97
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. τονίζει την καθοριστική συμβολή της 
ενιαίας αγοράς στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή· τονίζει την 
σπουδαιότητα των δημόσιων υπηρεσιών 
τόσο όσον αφορά τη βιώσιμη οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη όσο και την 
ανάγκη της ισότιμης από κοινωνική και 
περιφερειακή άποψη πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας· υποστηρίζει 
την άποψη ότι, υπό το πρίσμα της αρχής 
της επικουρικότητας και του δικαίου 
ανταγωνισμού της ΕΕ, η ευθύνη για τον 
καθορισμό, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παρακολούθηση 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας πρέπει να 
έγκειται στις εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές· θεωρεί ωστόσο ότι στη 
συζήτηση για την εδαφική συνοχή πρέπει 
να περιληφθεί ο προβληματισμός για τη 

15. τονίζει την καθοριστική συμβολή της 
ενιαίας αγοράς στην οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, εφόσον 
αυτή λειτουργεί προς το συμφέρον του 
Ευρωπαίου πολίτη· τονίζει την 
σπουδαιότητα των δημόσιων υπηρεσιών 
τόσο όσον αφορά τη βιώσιμη οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη όσο και την 
ανάγκη της ισότιμης από κοινωνική και 
περιφερειακή άποψη πρόσβασης σε 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας· υποστηρίζει 
την άποψη ότι, υπό το πρίσμα της αρχής 
της επικουρικότητας και του δικαίου 
ανταγωνισμού της ΕΕ, η ευθύνη για τον 
καθορισμό, την οργάνωση, τη 
χρηματοδότηση και την παρακολούθηση 
υπηρεσιών κοινής ωφελείας πρέπει να 
έγκειται στις εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές αρχές· θεωρεί ωστόσο ότι στη 
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δίκαιη πρόσβαση των πολιτών σε 
υπηρεσίες·

συζήτηση για την εδαφική συνοχή πρέπει 
να περιληφθεί ο προβληματισμός για τη 
δίκαιη πρόσβαση των πολιτών σε 
υπηρεσίες·

Or. el

Τροπολογία 98
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει τον κεφαλαιώδους 
σημασίας ρόλο των ΜΜΕ και των πολύ 
μικρών επιχειρήσεων για την 
ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης στις περιφέρειες, 
όπου διαδραματίζουν καθοριστικής 
σημασίας ρόλο για τη διατήρηση της 
συνοχής και την οικονομική και 
κοινωνική σταθερότητα· θεωρεί ζωτικής 
σημασίας να θέσουν οι μελλοντικές 
πολιτικές ανάπτυξης των περιφερειών ως 
στόχο την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας όλων των 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που δραστηριοποιούνται στις 
τοπικές αγορές και τους παραδοσιακούς
τομείς, χωρίς περιορισμό στις 
επιχειρήσεις με τις καλύτερες επιδόσεις ή 
με ταχεία ανάπτυξη· ζητεί ρητά από την 
Επιτροπή να μεριμνήσει για την άμεση 
συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων των διαφόρων κατηγοριών 
ΜΜΕ στις εργασίες καθορισμού και 
υλοποίησης των εδαφικών πολιτικών και 
καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες 
να πράξουν το ίδιο στο επίπεδό τους·

Or. fr
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Τροπολογία 99
Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει ότι η εδαφική συνοχή 
πρέπει να υπόκειται σε όλους τους τομείς 
στην αρχή της επικουρικότητας, εφόσον 
οι περιφέρειες έχουν τις καλύτερες 
προϋποθέσεις για να αποφασίζουν πώς 
και πού πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 
κοινοτικά κονδύλια·

Or. de

Τροπολογία 100
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. υπενθυμίζει, ως προς αυτό, ότι τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας που 
πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 
2008 καλούν τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή «να εξασφαλίσουν την 
ουσιαστική εφαρμογή του Small business 
Act για την Ευρώπη σε όλα τα συναφή 
επίπεδα»,

Or. fr
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Τροπολογία 101
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές 
πολιτικές προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη 
ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές
με συγκεκριμένα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά· θεωρεί ότι η
χρησιμοποίηση αυθαίρετα επιλεγμένων
γεωγραφικών παραγόντων χωρίς
συσχέτιση με την κοινωνικοοικονομική
πτυχή δεν συνάδει με τον σκοπό της
πολιτικής συνοχής και δεν συνιστά 
επαρκές κριτήριο επιλεξιμότητας για την 
ενίσχυση των περιφερειών·

Or. de

Τροπολογία 102
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 



AM\757960EL.doc 63/122 PE416.601v01-00

EL

χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι η 
προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στην 
εξάλειψη των διαφορών επιπέδου 
διαβίωσης στις εν λόγω περιφέρειες όσον 
αφορά την προσπελασιμότητα σε 
διάφορες υπηρεσίες, και ότι πρέπει να 
δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
προώθηση των εν λόγω περιφερειών και 
των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων τους· 
θεωρεί ότι η προώθηση του είδους αυτού 
θα συμβάλει στη μετατροπή των 
περιφερειακών δυνατοτήτων σε 
πλεονεκτήματα και πραγματικές 
ευκαιρίες και θα τονώσει την ανάπτυξη 
στις εν λόγω περιφέρειες, η οποία είναι 
ζωτικής σημασίας από την άποψη της 
Ένωσης στο σύνολό της·

Or. pl

Τροπολογία 103
Emanuel Jardim Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά: οι τρεις ειδικοί τύποι 
περιοχών που προσδιορίζονται –οι 
ορεινές περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές 
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επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

και οι αραιοκατοικημένες περιοχές– και 
άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων 
παράκτιων περιοχών και εξόχως 
απόκεντρων περιοχών· θεωρεί ότι οι 
τελευταίες, για λόγους συνεκτικότητας,
θα πρέπει να αυτονομηθούν στον τομέα 
της εδαφικής συνοχής και να υπαχθούν 
σε μια νέα εδαφική περιγραφή 
αποτελώντας τον τέταρτο ειδικό τύπο 
περιοχών· επισημαίνει επίσης το γεγονός 
ότι οι συνοριακές περιοχές αντιμετωπίζουν 
ειδικές πολιτικές προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

Or. pt

Τροπολογία 104
Margie Sudre

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές, 
παράκτιες, περιφερειακές και εξόχως 
απόκεντρες περιοχές αντιμετωπίζουν 
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προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη 
ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

ειδικές πολιτικές προκλήσεις από πλευράς 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, 
προσβασιμότητας και 
ανταγωνιστικότητας· απορρίπτει την 
άποψη ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να 
αποτελεί πολιτική που ασχολείται 
αποκλειστικά με την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των περιοχών αυτών· 
πιστεύει, ωστόσο, ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην ανάπτυξη 
αυτών των περιοχών προκειμένου να 
εξαλειφτούν τα μειονεκτήματά τους και να 
είναι σε θέση να συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην αρμονική ανάπτυξη 
της Ένωσης στο σύνολό της·

Or. fr

Τροπολογία 105
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη 
ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν παρόμοιες
προκλήσεις· απορρίπτει την άποψη ότι η 
εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
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μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 106
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές και 
περιφερειακές περιοχές αντιμετωπίζουν 
ειδικές πολιτικές προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

Or. fr
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Τροπολογία 107
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές, οι 
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι 
απομακρυσμένες διασυνοριακές πόλεις,
οι περιφέρειες που υφίστανται
απερήμωση και οι αραιοκατοικημένες 
περιοχές· επισημαίνει επίσης το γεγονός 
ότι οι συνοριακές περιοχές αντιμετωπίζουν 
ειδικές πολιτικές προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

Or. es

Τροπολογία 108
Εμμανουήλ Αγγελάκας, Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
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αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· χωρίς να υποβιβάζει τη 
σημασία που έχει η εδαφική συνοχή με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών, εκφράζει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή δεν πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά και 
μόνο με τις εν λόγω περιοχές· πιστεύει, 
ωστόσο, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα στην ανάπτυξη αυτών των 
περιοχών προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

Or. el

Τροπολογία 109
Sérgio Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές, οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 299 παράγραφος 
2 της συνθήκης ΕΚ και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
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αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

Or. pt

Τροπολογία 110
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· θεωρεί ότι 
πρέπει επίσης να περιληφθεί το ειδικό 
χαρακτηριστικό του απομακρυσμένου 
χαρακτήρα ορισμένων περιοχών·
επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι οι 
συνοριακές περιοχές αντιμετωπίζουν 
ειδικές πολιτικές προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
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αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 111
Σταύρος Αρναουτάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· εκφράζει την άποψη ότι η 
εδαφική συνοχή δεν πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά και 
μόνο με τις περιοχές με γεωγραφικά 
μειονεκτήματα· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

Or. el
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Τροπολογία 112
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος 
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές· επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

16. επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος
αναγνωρίζει τις ειδικότερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν περιοχές 
με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως είναι οι ορεινές 
περιοχές, οι νησιωτικές περιοχές, τα 
νησιωτικά κράτη μέλη και οι 
αραιοκατοικημένες περιοχές, επισημαίνει 
επίσης το γεγονός ότι οι συνοριακές 
περιοχές αντιμετωπίζουν ειδικές πολιτικές 
προκλήσεις από πλευράς 
προσβασιμότητας, ποιότητας και 
αποδοτικότητας· απορρίπτει την άποψη ότι 
η εδαφική συνοχή πρέπει να αποτελεί 
πολιτική που ασχολείται αποκλειστικά με 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
περιοχών αυτών· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών 
προκειμένου να εξαλειφτούν τα 
μειονεκτήματά τους και να είναι σε θέση 
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης στο 
σύνολό της·

Or. el

Τροπολογία 113
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. συνιστά την προσαρμογή της 
πολιτικής συνοχής της ΕΕ, στις διάφορες 
διαστάσεις της, θεσπίζοντας ειδικά 
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μέτρα, στις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 299
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ· ζητεί 
από την Επιτροπή να προτείνει μόνιμες, 
ευέλικτες και επαρκώς 
χρηματοδοτούμενες πολιτικές και μέτρα 
που θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών και να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση των μόνιμων προκλήσεων 
ανάπτυξης που αντιμετωπίζουν οι εν 
λόγω περιοχές·

Or. pt

Τροπολογία 114
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει την ιδιαιτερότητα των 
αστικών περιοχών και το γεγονός ότι ο 
συνδυασμός υψηλής συγκέντρωσης 
πληθυσμού στα αστικά κέντρα και 
δραστηριοτήτων δημιουργεί αρνητικούς 
παράγοντες για τις πόλεις, όπως η 
συμφόρηση, η ρύπανση, ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και οι θύλακες φτώχειας, οι
οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων τους·

Or. fr

Τροπολογία 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή δεν 17. πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή δεν 
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πρέπει να περιορίζεται μόνον στην 
επίδραση της περιφερειακής πολιτικής της 
ΕΕ στην εδαφική επικράτεια αλλά πρέπει 
επίσης να ασχολείται με την εδαφική 
διάσταση άλλων τομεακών κοινοτικών 
πολιτικών με ισχυρό εδαφικό αντίκτυπο· 
υπογραμμίζει στο πλαίσιο της εδαφικής 
συνοχής, πόσο σημαντική είναι η βελτίωση 
των συνεργειών μεταξύ των διάφορων 
κοινοτικών πολιτικών για το συντονισμό 
και τη μεγιστοποίηση του εδαφικού 
αντίκτυπού του σε τοπικό επίπεδο· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι όλες οι 
κοινοτικές πολιτικές θα διατηρούν πάντα 
την αυτονομία τους και ότι η διαδικασία 
αυτή δεν συνεπάγεται την υπαγωγή μιας 
πολιτικής σε μια άλλη·

πρέπει να περιορίζεται μόνον στην 
επίδραση της περιφερειακής πολιτικής της 
ΕΕ στην εδαφική επικράτεια αλλά πρέπει 
επίσης να ασχολείται με την εδαφική 
διάσταση άλλων κοινοτικών 
δραστηριοτήτων· υπογραμμίζει στο 
πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, πόσο 
σημαντική είναι η βελτίωση των 
συνεργειών μεταξύ των διάφορων 
κοινοτικών πολιτικών για το συντονισμό 
και τη μεγιστοποίηση του εδαφικού 
αντίκτυπού του σε τοπικό επίπεδο· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι όλες οι 
κοινοτικές πολιτικές θα διατηρούν πάντα 
την αυτονομία τους και ότι η διαδικασία 
αυτή δεν συνεπάγεται την υπαγωγή μιας 
πολιτικής σε μια άλλη·

Or. pl

Τροπολογία 116
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί ότι πρέπει να διενεργηθεί 
εδαφική ανάλυση ολόκληρης της 
επικράτειας της ΕΕ πριν από τη θέσπιση 
επιμέρους τομεακών προτεραιοτήτων 
πολιτικής στην έναρξη κάθε περιόδου 
προγραμματισμού·

Or. pl
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Τροπολογία 117
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. αναμένει ότι η δημόσια διαβούλευση 
θα καταλήξει σε σαφή ορισμό της 
εδαφικής συνοχής που θα αποφασίσουν, 
θα εγκρίνουν από κοινού και θα 
κατανοούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στον 
τομέα αυτό· πιστεύει ότι ο ορισμός αυτός 
θα εξασφαλίζει τη σαφήνεια και τη 
διαφάνεια και θα πρέπει να εστιάζεται 
στην προστιθέμενη αξία που αναμένεται 
από την εδαφική συνοχή στο 
παραδοσιακό πλαίσιο της πολιτικής 
συνοχής·

18. αναμένει ότι η δημόσια διαβούλευση 
θα καταλήξει σε σαφή ορισμό της 
εδαφικής συνοχής που θα αποφασίσουν
όλοι οι ενδιαφερόμενοι στον τομέα αυτό· 
πιστεύει ότι ο ορισμός αυτός πρέπει να
εξασφαλίζει τη σαφήνεια και τη διαφάνεια 
και θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία 
ενός μηχανισμού για την αντιμετώπιση 
της διευρυνόμενης διαφοράς όσον αφορά 
την ανάπτυξη στο εσωτερικό κρατών 
μελών και περιφερειών, μεταξύ άλλων 
θέτοντας τον όρο ότι τα κέντρα 
ανάπτυξης πρέπει να συνεργάζονται με 
τις γύρω περιοχές προκειμένου να 
λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ, 
πράγμα που θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες 
της ΕΕ σε ολόκληρη την Κοινότητα έχουν 
ίσες ευκαιρίες όσον αφορά τα πρότυπα 
διαβίωσης·

Or. pl

Τροπολογία 118
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. αναμένει ότι η δημόσια διαβούλευση 
θα καταλήξει σε σαφή ορισμό της 
εδαφικής συνοχής που θα αποφασίσουν, θα 
εγκρίνουν από κοινού και θα κατανοούν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι στον τομέα αυτό· 
πιστεύει ότι ο ορισμός αυτός θα 
εξασφαλίζει τη σαφήνεια και τη διαφάνεια 
και θα πρέπει να εστιάζεται στην 

18. αναμένει ότι η δημόσια διαβούλευση 
θα καταλήξει σε σαφή και επαρκώς 
ευέλικτο ορισμό της εδαφικής συνοχής που 
θα αποφασίσουν, θα εγκρίνουν από κοινού
και θα κατανοούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
στον τομέα αυτό και ο οποίος θα μπορεί 
να περιλάβει όλες τις ιδιαιτερότητες των 
εδαφών της ΕΕ· πιστεύει ότι ο ορισμός 
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προστιθέμενη αξία που αναμένεται από 
την εδαφική συνοχή στο παραδοσιακό 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

αυτός θα εξασφαλίζει τη σαφήνεια και τη 
διαφάνεια και θα πρέπει να εστιάζεται 
στην προστιθέμενη αξία που αναμένεται 
από την εδαφική συνοχή στο παραδοσιακό 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 119
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι ορισμένα στοιχεία πρέπει 
να κατέχουν κεντρική θέση στον 
μελλοντικό ορισμό της εδαφικής συνοχής, 
συμπεριλαμβανομένης της έννοιας ότι η 
εδαφική συνοχή εκτείνεται πέρα από την 
οικονομική και την κοινωνική συνοχή και 
ότι η οριζόντια φύση και η ολοκληρωμένη 
προσέγγισή της ενθαρρύνουν τη δράση 
πέρα από τις περιοχές και τα σύνορα·
θεωρεί ότι στόχος της εδαφικής συνοχής 
είναι να διασφαλισθεί η αρμονική 
ανάπτυξη γεωγραφικών περιοχών με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
ιδιαιτερότητες προωθώντας και 
προστατεύοντας τα εγγενή 
χαρακτηριστικά τους και μετατρέποντάς 
τα σε πλεονεκτήματα για την ανάπτυξή 
τους· τονίζει ότι κάθε μελλοντικός 
ορισμός πρέπει επίσης να καθιστά σαφές 
ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να 
επικεντρώνεται κυρίως στη χρηστή 
διακυβέρνηση, παρέχοντας στους πολίτες 
της Ένωσης ισότιμες ευκαιρίες όσον 
αφορά της συνθήκες διαβίωσης και την 
ποιότητα ζωής·

Or. en
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Τροπολογία 120
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο θέσπισης ενός ορισμού, ο 
οποίος θα προβλέπει ότι η εδαφική 
συνοχή περιλαμβάνει την εξάλειψη όλων 
των εμποδίων και όλων των περιορισμών 
στην ανάπτυξη, οι οποίοι μειώνουν τις 
πιθανότητες επίτευξης οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής σε μια δεδομένη 
περιοχή· υπογραμμίζει την αναγκαιότητα, 
ως προς αυτό, άρσης των εμποδίων στις 
μεταφορές, δημιουργίας συνδέσμων 
μεταξύ κέντρων ανάπτυξης και της 
περιφέρειας στο σύνολό της, ενίσχυσης 
διαπεριφερειακής και διασυνοριακής 
συνεργασίας και δεσμών, και ανάπτυξης 
δικτύων για την επιστημονική συνεργασία 
και τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ 
Ε&Α και επιχειρηματικού κόσμου·

Or. pl

Τροπολογία 121
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θωρεί, ωστόσο, ότι κάθε τέτοιος 
ορισμός πρέπει να επιτρέπει τον 
προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο οι 
κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ ενδέχεται 
να έχουν κοινά χαρακτηριστικά και την 
αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι 
τομεακές και άλλες πολιτικές μπορούν να 
προσαρμοσθούν καλύτερα στις 
ιδιαιτερότητες της κατάστασής τους· 
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μάλιστα, θεωρεί, ως προς αυτό, ότι 
πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση των 
εδαφικών πλεονεκτημάτων όλων των 
περιοχών της ΕΕ· θεωρεί ότι πρέπει να 
επιτευχθούν κοινοί ορισμοί στενά 
συνδεδεμένων εννοιών όπως «έδαφος»,
«αστική περιοχή», «αγροτική περιοχή», 
«λοφώδης περιοχή», «ορεινή περιοχή», 
«απομακρυσμένη περιοχή» και άλλων.

Or. en

Τροπολογία 122
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει ότι ο ακριβής ορισμός 
των διαφορετικών περιστάσεων, ισχυρών 
σημείων και αδυναμιών των επιμέρους 
περιοχών είναι καθοριστικής σημασίας 
για την επίτευξη της προστιθέμενης αξίας 
που συνεπάγεται η εδαφική συνοχή· τα 
ειδικά χαρακτηριστικά μπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση για τον 
καταμερισμό των εργασιών καθώς η 
πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα αποδίδει καρπούς·

Or. hu

Τροπολογία 123
Constanze Angela Krehl

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπογραμμίζει ότι η εδαφική συνοχή, 
πρέπει να ενσωματωθεί στη σύλληψη της 
ενιαίας πολιτικής συνοχής της ΕΕ και δεν 
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πρέπει να οδηγήσει σε τομεακό 
κατακερματισμό της κοινοτικής 
πολιτικής συνοχής·

Or. de

Τροπολογία 124
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. φρονεί ότι η προστιθέμενη αξία της 
εδαφικής διάστασης πρέπει να έγκειται 
στο γεγονός ότι, ενώ οι περιφέρειες με τις 
χειρότερες επιδόσεις θα εξακολουθούν να 
λαμβάνουν στήριξη, οι επενδύσεις θα 
κατευθύνονται στις περιοχές εκείνες που 
έχουν τη δυνατότητα να υποκινήσουν την 
ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή·

Or. pl

Τροπολογία 125
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. θεωρεί ότι, καταρχάς, πρέπει να 
εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο θα 
μπορούσαν να επεκταθούν τα ήδη 
διαθέσιμα μέσα ώστε να εφαρμοσθούν 
στους στόχους της εδαφικής συνοχής·

Or. hu
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Τροπολογία 126
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. δεδομένου ότι όλες οι πολιτικές που 
επηρεάζουν μια συγκεκριμένη περιοχή 
μπορούν να έχουν ταυτόχρονα θετικό και 
αρνητικό αντίκτυπο στη συγκεκριμένη 
περιοχή, συνιστά οι συνέπειες αυτές να 
κατανεμηθούν σε χωριστές πολιτικές και 
να αναλυθούν για κάθε περιφέρεια, 
απομονώνοντας έτσι τα στοιχεία που 
αποδυναμώνουν τις θετικές συνέπειες ως 
αποτέλεσμα της έλλειψης συντονισμού·

Or. hu

Τροπολογία 127
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτρέπει επίμονα την Επιτροπή να 
προχωρήσει στη δημοσίευση μιας Λευκής 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή μετά την 
περάτωση της διαδικασίας διαβούλευσης· 
πιστεύει ότι μια Λευκή Βίβλος θα 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
κωδικοποιώντας την έννοια της εδαφικής 
συνοχής καθώς και προτείνοντας 
συγκεκριμένες διατάξεις και δράσεις 
πολιτικής που θα πρέπει να θεσπιστούν 
στη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για τα 
διαρθρωτικά ταμεία μετά το 2013·

19. προτρέπει επίμονα την Επιτροπή να 
προχωρήσει στη δημοσίευση μιας Λευκής 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή μετά την 
περάτωση της διαδικασίας διαβούλευσης· 
πιστεύει ότι μια Λευκή Βίβλος θα 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
καθορίζοντας με σαφήνεια την έννοια της 
εδαφικής συνοχής και την προστιθέμενη 
αξία της για την παρούσα πολιτική 
συνοχής, καθώς και προτείνοντας 
συγκεκριμένες διατάξεις και δράσεις 
πολιτικής που θα συμβάλουν στην επίλυση 
των διογκούμενων προβλημάτων και που
θα πρέπει να θεσπιστούν στη δέσμη 
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νομοθετικών προτάσεων για τα 
διαρθρωτικά ταμεία μετά το 2013·

Or. pl

Τροπολογία 128
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. προτρέπει επίμονα την Επιτροπή να 
προχωρήσει στη δημοσίευση μιας Λευκής 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή μετά την 
περάτωση της διαδικασίας διαβούλευσης· 
πιστεύει ότι μια Λευκή Βίβλος θα 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
κωδικοποιώντας την έννοια της εδαφικής 
συνοχής καθώς και προτείνοντας 
συγκεκριμένες διατάξεις και δράσεις 
πολιτικής που θα πρέπει να θεσπιστούν 
στη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για τα 
διαρθρωτικά ταμεία μετά το 2013·

19. προτρέπει επίμονα την Επιτροπή να 
προχωρήσει στη δημοσίευση μιας Λευκής 
Βίβλου για την εδαφική συνοχή μετά την 
περάτωση της διαδικασίας διαβούλευσης· 
πιστεύει ότι μια Λευκή Βίβλος θα 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
κωδικοποιώντας την έννοια της εδαφικής 
συνοχής καθώς και προτείνοντας 
συγκεκριμένες διατάξεις και δράσεις 
πολιτικής που θα πρέπει να θεσπιστούν 
στη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για τα 
διαρθρωτικά ταμεία μετά το 2013 και στο 
σχετικό δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 129
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει
τη συμβολή των στρατηγικών της 
Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ στην 
εδαφική συνοχή, στο πλαίσιο της 
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διαδικασίας δέσμευσης πόρων που 
πραγματοποιήθηκε στα διαρθρωτικά 
ταμεία την περίοδο 2007-2013·

Or. es

Τροπολογία 130
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει το γεγονός ότι η σύγκλιση 
μεταξύ των χωρών μπορεί να αποκρύπτει 
την αύξηση των διαφορών μεταξύ των 
περιφερειών και στο εσωτερικό των 
περιφερειών· διαπιστώνει επιπλέον ότι οι 
εν λόγω περιφερειακές και 
υποπεριφερειακές διαφορές μπορούν να 
παρατηρηθούν σε διάφορους τομείς, 
όπως η απασχόληση, η παραγωγικότητα,
το εισόδημα, τα επίπεδα εκπαίδευσης, η 
ικανότητα καινοτομίας· υπογραμμίζει 
επίσης τον ρόλο της εδαφικής 
συνεργασίας, η οποία μπορεί να συμβάλει 
στην υπέρβαση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων·

Or. es

Τροπολογία 131
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. συνιστά να επεκταθεί στις εδαφικές 
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πτυχές ο μηχανισμός αξιολόγησης του 
αντικτύπου που χρησιμοποιεί επί του 
παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

Or. hu

Τροπολογία 132
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. υπογραμμίζει ότι η περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την παραγωγικότητα, την 
προσπελασιμότητα των αγορών και τα 
επίπεδα κατάρτισης του εργατικού 
δυναμικού, που διαφέρουν αρκετά 
περισσότερο μεταξύ περιφερειών, ακόμη 
και εντός της ίδιας περιφέρειας, από ό,τι 
μεταξύ κρατών· σημειώνει επίσης ότι οι 
θεσμικοί παράγοντες θεωρούνται ολοένα 
και περισσότερο καθοριστικά στοιχεία 
του ανταγωνισμού, και ότι οι εν λόγω 
παράγοντες περιλαμβάνουν την εισφορά 
εταιρικού κεφαλαίου υπό μορφή 
επιχειρηματικής φιλοσοφίας και κοινών 
κανόνων συμπεριφοράς που διευκολύνουν 
τη συνεργασία και την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, καθώς και την
αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης·

Or. es
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Τροπολογία 133
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
πρόκειται για μια νέα έννοια, είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τη 
συνεργασία να αναπτυχθεί όχι μόνον 
οριζόντια αλλά και κάθετη επικοινωνία 
μεταξύ παραγόντων στους διάφορους 
τομείς·

Or. hu

Τροπολογία 134
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. διαπιστώνει σχετικά ότι ορισμένες 
αναπτυγμένες περιφέρειες καθώς και 
ορισμένες λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες αρχίζουν να συσσωρεύουν 
πολλαπλά προβλήματα με σημαντικό 
εδαφικό αντίκτυπο στις δυνατότητες 
ανάπτυξής τους: χαμηλά ποσοστά 
οικονομικής ανάπτυξης, μείωση της 
παραγωγικότητας και της απασχόλησης,
γήρανση του πληθυσμού και απερήμωση·

Or. es
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Τροπολογία 135
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί τη σημαντική ενίσχυση του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού· είναι πεπεισμένο για 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αυτού 
του στόχου κυρίως λόγω της άμεσης 
συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στον προγραμματισμό και 
την εφαρμογή των σχετικών 
προγραμμάτων διασυνοριακής, διεθνικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας· προς 
το σκοπό αυτό, τονίζει επίσης τη 
σπουδαιότητα της διασυνοριακής 
διάστασης και των σχετικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

21. ζητεί τη σημαντική ενίσχυση του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού· είναι πεπεισμένο για 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αυτού 
του στόχου κυρίως λόγω της άμεσης 
συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στον προγραμματισμό και 
την εφαρμογή των σχετικών 
προγραμμάτων διασυνοριακής, διεθνικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας· προς 
το σκοπό αυτό, τονίζει επίσης την 
αναγκαιότητα καλύτερου συντονισμού 
των παρεμβάσεων εδαφικής συνεργασίας 
με το εξωτερικό στοιχείο της 
διασυνοριακής συνεργασίας, με την 
προοπτική της διεύρυνσης της ΕΕ, με τις 
χώρες δικαιούχους της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), τη Ρωσική 
Ομοσπονδία και τις γειτονικές χώρες των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών·

Or. es

Τροπολογία 136
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί τη σημαντική ενίσχυση του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού· είναι πεπεισμένο για 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αυτού 
του στόχου κυρίως λόγω της άμεσης 

21. ζητεί τη σημαντική ενίσχυση του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού· είναι πεπεισμένο για 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αυτού 
του στόχου κυρίως λόγω της άμεσης 
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συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στον προγραμματισμό και 
την εφαρμογή των σχετικών 
προγραμμάτων διασυνοριακής, διεθνικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας· προς 
το σκοπό αυτό, τονίζει επίσης τη 
σπουδαιότητα της διασυνοριακής 
διάστασης και των σχετικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στον προγραμματισμό και 
την εφαρμογή των σχετικών 
προγραμμάτων διασυνοριακής, διεθνικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας· προς 
το σκοπό αυτό, τονίζει επίσης τη 
σπουδαιότητα της διασυνοριακής 
διάστασης και των σχετικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· θεωρεί,
ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να 
αποβεί εις βάρος της άμεσης στήριξης 
που παρέχεται σε περιφέρειες στο πλαίσιο 
των δύο άλλων στόχων·

Or. en

Τροπολογία 137
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. ζητεί τη σημαντική ενίσχυση του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού· είναι πεπεισμένο για 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αυτού 
του στόχου κυρίως λόγω της άμεσης 
συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στον προγραμματισμό και 
την εφαρμογή των σχετικών 
προγραμμάτων διασυνοριακής, διεθνικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας· προς 
το σκοπό αυτό, τονίζει επίσης τη 
σπουδαιότητα της διασυνοριακής 
διάστασης και των σχετικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

21. ζητεί τη σημαντική ενίσχυση του 
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας για την προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού· είναι πεπεισμένο για 
την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία αυτού 
του στόχου κυρίως λόγω της άμεσης 
συμμετοχής των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών στον προγραμματισμό και 
την εφαρμογή των σχετικών 
προγραμμάτων διασυνοριακής, διεθνικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας· προς 
το σκοπό αυτό, τονίζει επίσης τη 
σπουδαιότητα της διασυνοριακής 
διάστασης και των σχετικών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της 
ολοκληρωμένης ανάπτυξης των 
θαλάσσιων λεκανών·

Or. en
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Τροπολογία 138
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υποστηρίζει την άποψη ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αναπτύσσεται ως
οριζόντια αρχή που διαπερνά όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές και δράσεις· πιστεύει 
ότι η εξέλιξη της αρχής της αειφόρου 
ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής 
προστασίας πρέπει να αποτελεί 
παράδειγμα για την ενσωμάτωση της 
εδαφικής συνοχής στη μελλοντική 
ανάπτυξη όλων των σχετικών κοινοτικών 
πολιτικών·

22. υποστηρίζει την άποψη ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αναπτύσσεται οριζόντια 
και να διαπερνά όλες τις κοινοτικές 
πολιτικές και δράσεις· πιστεύει ότι η 
εξέλιξη της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης 
και της περιβαλλοντικής προστασίας 
πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για την 
ενσωμάτωση της εδαφικής συνοχής στη 
μελλοντική ανάπτυξη όλων των σχετικών 
κοινοτικών πολιτικών· σχετικώς ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα στην εξασφάλιση 
αναπτυξιακών ευκαιριών για κάθε 
εδαφική ενότητα και στην παροχή 
δυνατοτήτων πρόσβασης και ωφέλειας 
των πολιτών για βασικά κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτιστικά αγαθά·
πιστεύει, ωστόσο, ότι η οριζόντια αυτή 
διάσταση της εδαφικής συνοχής δε θα 
πρέπει να την περιορίσει σε γενικό και 
αφηρημένο πλαίσιο αξιών· γι’ αυτό καλεί 
την Επιτροπή να εξοπλίσει τόσο με μέσα 
σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής 
όσο και νομοθετικούς κανόνες για την 
εφαρμογή της·

Or. el

Τροπολογία 139
Σταύρος Αρναουτάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υποστηρίζει την άποψη ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αναπτύσσεται ως 

22. υποστηρίζει την άποψη ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αναπτύσσεται ως 
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οριζόντια αρχή που διαπερνά όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές και δράσεις· πιστεύει 
ότι η εξέλιξη της αρχής της αειφόρου 
ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής 
προστασίας πρέπει να αποτελεί 
παράδειγμα για την ενσωμάτωση της 
εδαφικής συνοχής στη μελλοντική 
ανάπτυξη όλων των σχετικών κοινοτικών 
πολιτικών·

οριζόντια αρχή που διαπερνά όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές και δράσεις· πιστεύει 
ότι η εξέλιξη της αρχής της αειφόρου 
ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής 
προστασίας πρέπει να αποτελεί 
παράδειγμα για την ενσωμάτωση της 
εδαφικής συνοχής στη μελλοντική 
ανάπτυξη όλων των σχετικών κοινοτικών 
πολιτικών· καλεί την Επιτροπή να προβεί 
άμεσα σε διυπηρεσιακή διαβούλευση 
(inter-service consultation) και να 
αναλάβει εγκαίρως όλες τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες εργαζόμενη εντατικά, ώστε 
να μεταφράσει σε προτάσεις νομοθετικού 
περιεχομένου τον αναγκαίο συντονισμό 
των τομεακών πολιτικών για 
παρεμβάσεις σε κάθε χωρική κλίμακα·

Or. el

Τροπολογία 140
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υποστηρίζει την άποψη ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αναπτύσσεται ως 
οριζόντια αρχή που διαπερνά όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές και δράσεις· πιστεύει 
ότι η εξέλιξη της αρχής της αειφόρου 
ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής 
προστασίας πρέπει να αποτελεί 
παράδειγμα για την ενσωμάτωση της 
εδαφικής συνοχής στη μελλοντική 
ανάπτυξη όλων των σχετικών κοινοτικών 
πολιτικών·

22. υποστηρίζει την άποψη ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να αναπτύσσεται ως 
οριζόντια αρχή που διαπερνά όλες τις 
κοινοτικές πολιτικές και δράσεις· πιστεύει 
ότι η εξέλιξη της αρχής της αειφόρου 
ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής 
προστασίας πρέπει να αποτελεί 
παράδειγμα για την ενσωμάτωση της 
εδαφικής συνοχής στη μελλοντική 
ανάπτυξη όλων των σχετικών κοινοτικών 
πολιτικών, καθώς πρέπει να 
περιλαμβάνεται σε όλους τους τομείς 
πολιτικής που συνδέονται με τη συνοχή·

Or. hu
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Τροπολογία 141
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή 
θα έχει σημαντικές συνέπειες στην 
εδαφική συνοχή, αλλά ο αντίκτυπος θα 
διαφέρει ανάλογα με τις περιφέρειες· οι 
φυσικές καταστροφές, όπως δασικές 
πυρκαγιές, ξηρασίες και πλημμύρες, θα 
είναι πιο συχνές και πιο σοβαρές και θα 
απαιτούν διαφορετικές αποκρίσεις 
ανάλογα με την ευρωπαϊκή περιφέρεια για 
την οποία πρόκειται· θεωρεί ότι η 
πολιτική συνοχή της ΕΕ πρέπει να 
σέβεται το κλίμα, αλλά υπενθυμίζει ότι οι 
δυνατότητες που διαθέτει η πολιτική 
συνοχής στον συγκεκριμένο τομέα είναι 
περιορισμένες· φρονεί ότι η 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
πρέπει να εξετασθεί επίσης από άλλες 
κοινοτικές πολιτικές·

Or. es

Τροπολογία 142
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. δεδομένου ότι η έλλειψη 
συντονισμού μεταξύ των πολιτικών 
εμποδίζει σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα της επίτευξης των 
στόχων, με αποτέλεσμα επιπλέον κόστος,
εφιστά την προσοχή στη σημασία του 
γεγονότος ότι οι στόχοι που καθορίζονται 
για την εδαφική συνοχή πρέπει, όπου 
είναι δυνατόν, να υλοποιούνται εντός των 
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υφιστάμενων διοικητικών και θεσμικών 
πλαισίων, χωρίς περαιτέρω αύξηση του 
διοικητικού φόρτου, βελτιώνοντας 
σημαντικά με τον τρόπο αυτό τη σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας και τον 
προσανατολισμό προς την επίτευξη 
αποτελεσμάτων·

Or. hu

Τροπολογία 143
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι, παρότι οι διάφορες 
περιοχές της ΕΕ έχουν διαφορετικές 
δυνατότητες εδαφικής ανάπτυξης,
χρειάζονται όλες ολοκληρωμένες 
στρατηγικές ανάπτυξης, οι οποίες θα 
αφορούν περισσότερους τομείς 
ανάπτυξης, και ότι, επομένως, η 
καλύτερη ολοκλήρωση των διαφόρων 
πηγών χρηματοδότησης της ΕΕ και των 
κρατών μελών καθώς και άλλων μέτρων 
πολιτικής είναι καθοριστικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 144
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. υπενθυμίζει τη σημασία της ένταξης 
της διάστασης του φύλου, της ισότητας 
των ευκαιριών και των ειδικών αναγκών 
των ατόμων με αναπηρία και των 
ηλικιωμένων σε κάθε φάση της εκτέλεσης 
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και της αξιολόγησης της πολιτικής 
συνοχής·

Or. es

Τροπολογία 145
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

23. σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της 
εδαφικής συνοχής, το ΑΕγχΠ είναι πιθανό 
να παραμείνει το κριτήριο για τον 
καθορισμό της επιλεξιμότητας για 
χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά 
ταμεία των περιφερειών στο πλαίσιο του 
στόχου της σύγκλισης, αλλά ότι, με σκοπό
τον καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες, και για τη 
διάθεση χρηματοδότησης στο εσωτερικό 
των εν λόγω περιφερειών, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται πρόσθετοι ποιοτικοί 
δείκτες· τονίζει την αναγκαιότητα 
ανάπτυξης τέτοιων δεικτών·

Or. en

Τροπολογία 146
Gerardo Galeote

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
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λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει την 
ανησυχία του για το γεγονός ότι η 
αναμφισβήτητη πρόοδος της σύγκλισης 
μεταξύ χωρών αποκρύπτει συχνά τις 
ολοένα και μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ 
και στο εσωτερικό των περιφερειών, και 
για τον λόγο αυτό επιμένει στην 
αναγκαιότητα ενός εμβριθούς 
προβληματισμού σχετικά με την 
καταλληλότητα του ΑΕγχΠ ως μόνου
κριτηρίου επιλεξιμότητας για τη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. es

Τροπολογία 147
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες και τη διαφύλαξη 
των φυσικών πόρων· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το κύριο κριτήριο για την 
οριοθέτηση των περιοχών που θα 
ενισχυθούν· επαναλαμβάνει το αίτημά του 
να εξεταστεί ποια επιπλέον κριτήρια 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
περιγραφή της κατάστασης των 
περιφερειών·

Or. de
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Τροπολογία 148
Εμμανουήλ Αγγελάκας, Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι δείκτες για τον καλύτερο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ ως κριτήριο 
επιλεξιμότητας για τη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία δεν επαρκεί και 
πρέπει να συμπληρωθεί με δείκτες που 
ενσωματώνουν στοιχεία οικονομικά, 
κοινωνικά και χωρικά· καλεί λοιπόν την 
Επιτροπή να συντάξει χωρίς χρονοτριβή 
τις απαραίτητες μελέτες και να 
επεξεργαστεί τη δυνατότητα καθορισμού 
νέων, αξιόπιστων δεικτών και τον τρόπο 
ένταξής τους στο σύστημα αξιολόγησης 
των περιφερειακών ανισοτήτων·

Or. el

Τροπολογία 149
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
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ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ πρέπει να 
παραμείνει σημαντικό κριτήριο 
επιλεξιμότητας για τις περιφέρειες που 
υποβάλλουν αίτηση οικονομικής 
ενίσχυσης από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
παρότι πρόσθετοι παράγοντες πρέπει 
επίσης να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο·
επομένως, υπογραμμίζει την 
αναγκαιότητα ανάπτυξης νέων δεικτών, 
όπως κοινωνικά δεδομένα (επίπεδο 
ανεργίας), περιβαλλοντικά δεδομένα
(εκπομπές CO2), την πρόσβαση σε 
υπηρεσίες, την πρόσβαση σε μεγάλα 
αστικά κέντρα και κέντρα μεταφορών, 
τον βαθμό στον οποίο υπάρχει κοινωνία 
της πληροφορίας, τον βαθμό 
πολυκεντρικότητας, την πυκνότητα του 
πληθυσμού, τις διαφορές του ΑΕγχΠ σε 
σύγκριση με γειτονικές περιοχές κλπ.·

Or. pl

Τροπολογία 150
Ambroise Guellec

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει ότι
οι πρόσθετοι αυτοί δείκτες πρέπει να 
συνδυάζονται με το ΑΕγχΠ, το οποίο δεν 
πρέπει να παραμείνει στο μέλλον, το μόνο 
κριτήριο επιλεξιμότητας για τη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. fr
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Τροπολογία 151
Emanuel Jardim Fernandes

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· σημειώνει ότι το 
ΑΕγχΠ υπήρξε το μόνο κριτήριο 
επιλεξιμότητας για τη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία· θεωρεί, ωστόσο, ότι 
για τον σκοπό αυτό πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν επίσης πρόσθετοι 
ποιοτικοί δείκτες·

Or. pt

Τροπολογία 152
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
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αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

αποτελεί το μόνο κριτήριο για τον 
καθορισμό της επιλεξιμότητας περιοχών 
στο πλαίσιο του στόχου 1 (Σύγκλιση)·

Or. en

Τροπολογία 153
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το κύριο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

Or. pl

Τροπολογία 154
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες και κριτήρια 
για τον καλύτερο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή των αντίστοιχων επιτόπιων 
πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διαφορετικές εδαφικές ιδιαιτερότητες· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ 
εξακολουθεί να αποτελεί το μόνο κριτήριο 
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για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

επιλεξιμότητας για τη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία· τα κριτήρια αυτά 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι το 
συνολικό ΑΕγχΠ κάθε χώρας δεν 
διαιρείται ισομερώς σε όλους τους 
πολίτες της· επομένως, για να υπολογιστεί 
το πραγματικό κατά κεφαλή ΑΕγχΠ κάθε 
κράτους ή περιοχής, θα πρέπει να 
συνυπολογίζεται η αγοραστική δύναμη 
των μισθών των πολιτών σε ΜΑΔ 
(μονάδες αγοραστικής δύναμης-
purchasing power parity), στοιχεία που 
ήδη συλλέγει η ευρωπαϊκή στατιστική 
υπηρεσία· η σύγκριση των περιφερειών 
πρέπει να γίνεται πάντοτε σε επίπεδο 
ΜΑΔ, που αποτελεί τον καθρέφτη της 
πραγματικής οικονομίας των πολιτών· 
υπενθυμίζει ότι σχετική αναφορά στις 
ΜΑΔ γίνεται και στην 5η έκθεση της 
Επιτροπής για την πρόοδο της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

Or. el

Τροπολογία 155
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπενθυμίζει ως 
προς αυτό ότι μια βάση ποσοτικών 
δεδομένων σε επίπεδο NUTS III ή σε 
κατώτερο επίπεδο θα επέτρεπε την
καλύτερη στοχοθέτηση των αναγκών και 
την ανάπτυξη των υποπεριφερειακών 
δυνατοτήτων, όπως σε επίπεδο 
συνοικιών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
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διαφορές στο εσωτερικό των πόλεων·
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ 
εξακολουθεί να αποτελεί το μόνο κριτήριο 
επιλεξιμότητας για τη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία·

Or. fr

Τροπολογία 156
Σταύρος Αρναουτάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι ποιοτικοί δείκτες για τον 
καλύτερο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να 
αποτελεί το μόνο κριτήριο επιλεξιμότητας 
για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 
από τα διαρθρωτικά ταμεία·

23. τονίζει την ανάγκη να καταρτιστούν, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
πρόσθετοι δείκτες για τον καλύτερο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
αντίστοιχων επιτόπιων πολιτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές 
εδαφικές ιδιαιτερότητες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι το ΑΕγχΠ ως κριτήριο 
επιλεξιμότητας για τη χορήγηση 
οικονομικής ενίσχυσης από τα 
διαρθρωτικά ταμεία δεν επαρκεί και 
πρέπει να συμπληρωθεί με δείκτες που 
ενσωματώνουν στοιχεία οικονομικά, 
κοινωνικά και χωρικά· καλεί λοιπόν την 
Επιτροπή να συντάξει άμεσα τις 
αναγκαίες μελέτες και να επεξεργαστεί τη 
δυνατότητα καθορισμού νέων,
αξιόπιστων δεικτών και τον τρόπο 
ένταξής τους στο σύστημα αξιολόγησης 
των περιφερειακών ανισοτήτων·

Or. el
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Τροπολογία 157
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης 
κατάλληλων εργαλείων που θα 
επιτρέπουν τη συνεκτίμηση των 
εδαφικών διαφορών στις δημόσιες 
πολιτικές, όπως, για παράδειγμα, το 
διαθέσιμο κατά κεφαλή εισόδημα, ώστε
να ληφθούν υπόψη τα εμβάσματα
(πράγμα που δεν γίνεται με το κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ), η φορολογική 
ικανότητα, η δυνατότητα πρόσβασης σε 
διάφορες υπηρεσίες (μεταφορές, διανομή 
ενέργειας, υγεία, εκπαίδευση), ή ακόμη 
δημιουργίας σύνθετων δεικτών 
ανθρώπινης ανάπτυξης·

Or. es

Τροπολογία 158
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει
κατά πόσον μπορεί μελλοντικά να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 
εξομοίωσης των εσωτερικών διαφορών
περιοχών του επιπέδου NUTS II ως προς
την ανάπτυξη με την οριοθέτηση των
προς ενίσχυση περιοχών του επιπέδου
NUTS III·

Or. de
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Τροπολογία 159
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. δεδομένου ότι στόχος της πολιτικής 
συνοχής είναι να επιτύχει το ίδιο επίπεδο 
ποιότητας ζωής για τους πολίτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ολόκληρη την 
επικράτεια της Ένωσης, θεωρεί 
καθοριστικής σημασίας την εφαρμογή 
των ίδιων δεικτών που μπορούν να 
μετρήσουν το επίπεδο της ποιότητας 
ζωής·

Or. hu

Τροπολογία 160
Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. σημειώνει ότι δείκτες άλλοι εκτός 
του ΑΕγχΠ μπορούν ήδη να 
χρησιμοποιηθούν σε περιφέρειες 
επιλέξιμες στο πλαίσιο του στόχου της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης και τονίζει ότι οι εν λόγω 
δείκτες πρέπει να περιλαμβάνουν τον 
χαρακτηρισμό περιοχών ως ορεινών, 
νησιωτικών, απομακρυσμένων ή 
αραιοκατοικημένων·

Or. en
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Τροπολογία 161
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. θεωρεί επίσης ότι ενδέχεται να 
υπάρχουν λόγοι επανεξέτασης των 
επιπέδων NUTS βάσει των οποίων 
αξιολογείται η επιλεξιμότητα, ώστε να 
επιτραπεί η καλύτερη στοχοθέτηση της 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 162
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. πιστεύει ότι για τον καλύτερο 
συντονισμό του εδαφικού αντίκτυπου 
τομεακών κοινοτικών πολιτικών απαιτείται 
η καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση 
του αντίκτυπου αυτού· προτρέπει, 
συνεπώς, την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει την εκτίμηση του 
εδαφικού αντίκτυπου των πολιτικών 
αυτών· αναμένει ότι η Επιτροπή θα 
παρουσιάσει επίσης συγκεκριμένες 
δυνατότητες για τη δημιουργία συνεργειών 
μεταξύ των εν λόγω εδαφικών και 
τομεακών πολιτικών·

24. πιστεύει ότι για τον καλύτερο 
συντονισμό του εδαφικού αντίκτυπου 
τομεακών κοινοτικών πολιτικών απαιτείται 
η καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση 
του αντίκτυπου αυτού· προτρέπει, 
συνεπώς, την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει την εκτίμηση του 
εδαφικού αντίκτυπου των πολιτικών 
αυτών· αναμένει ότι η Επιτροπή θα 
παρουσιάσει επίσης συγκεκριμένες 
δυνατότητες για τη δημιουργία συνεργειών 
μεταξύ των εν λόγω εδαφικών και 
τομεακών πολιτικών· υπογραμμίζει ότι οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές, και ειδικότερα η 
πολιτική συνοχής, δρομολόγησαν μια 
διαδικασία μετασχηματισμού της 
διακυβέρνησης: από ένα σύστημα συχνά 
κεντρικό και χαρακτηριζόμενο από 
περιορισμούς (τόσο γεωγραφικούς όσο 
και τομεακούς), η διακυβέρνηση 
εξελίχθηκε σε ένα σύστημα περισσοτέρων 
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επιπέδων ολοένα και πιο ολοκληρωμένο·
υπενθυμίζει, ως προς αυτό, ότι οι 
κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως η 
URBAN I και II στις αστικές συνοικίες 
και η LEADER στις αγροτικές περιοχές, 
απέδειξαν την αξία της μεθοδολογίας 
τους, η οποία χαρακτηρίζεται, μεταξύ 
άλλων, από μια ολοκληρωμένη 
πολυτομεακή, εδαφική προσέγγιση από 
κάτω προς τα πάνω·

Or. fr

Τροπολογία 163
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους
ανά την Ευρώπη, τις δημόσιες τοπικές 
αρχές και τους πολίτες να θεσπίσουν ένα 
επίσημο σύστημα εδαφικής
διακυβέρνησης, το οποίο θα υπερβαίνει 
τα παραδοσιακά διοικητικά και νομικά 
πλαίσια και θα στοχεύει:
- στην επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των 
διαφόρων ενδιαφερόμενων που επιθυμούν
να αποκριθούν σε μια ίδια ανάγκη των 
πολιτών-χρηστών, σε μια περιοχή που 
αντιστοιχεί στην εν λόγω ανάγκη, και
- στην ανάληψη δράσης με συνεκτικό και 
αποτελεσματικό τρόπο, δηλαδή 
χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες 
μεθόδους, όπως η διαχείριση σχεδίων, 
και χρησιμοποιώντας τα πολλαπλά
υφιστάμενα νομικά μέσα στήριξης της 
συνεργασίας·

Or. fr
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Τροπολογία 164
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στις 
πολιτικές που προωθούν μια πραγματική 
πολυκεντρική ανάπτυξη των περιοχών, 
για τον μετριασμό των πιέσεων που 
ασκούνται στις πρωτεύουσες και τη 
διευκόλυνση της ανάδυσης 
δευτερευόντων πόλων· θεωρεί, από την 
άποψη αυτή, ότι δεν πρέπει να 
λησμονηθεί η στήριξη στις αγροτικές 
περιοχές ούτε ο σημαντικός ρόλος που 
διαδραματίζουν οι μικρές και μεσαίες 
πόλεις, οι οποίες βρίσκονται στις εν λόγω 
περιοχές·

Or. es

Τροπολογία 165
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
πρόταση καθιέρωσης μιας εδαφικής 
συνιστώσας στη στρατηγική εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη 
οι εδαφικές επιπτώσεις των 
προγραμμάτων, σχεδίων και έργων·

Or. de
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Τροπολογία 166
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. επαναλαμβάνει το αίτημα προς την 
Επιτροπή να διεξαγάγει ειδική ανάλυση 
σχετικά με τον αντίκτυπο και την 
αποτελεσματικότητα των διαρθρωτικών 
ταμείων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
για τις ΜΜΕ στις περιφέρειες, καθώς και 
σχετικά με τις διοικητικές και 
οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι εν λόγω ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 167
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει το μακροχρόνιο 
αίτημά του για την χάραξη μιας 
συνεκτικής στρατηγικής της ΕΕ για 
περιοχές με συγκεκριμένα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά η οποία θα επιτρέψει 
στις περιοχές αυτές να αντιμετωπίζουν 
καλύτερα τα προβλήματα και τις 
προκλήσεις· πιστεύει ότι μια στρατηγική 
της ΕΕ πρέπει επίσης να ασχολείται με 
τρόπους προσαρμογής των κοινοτικών 
πολιτικών στις ειδικές ανάγκες και 
συνθήκες των περιοχών αυτών·

25. υπογραμμίζει ότι η εδαφική 
συνεργασία περιοχών που έχουν κοινό 
φυσικό χώρο όπως π.χ. οι παράκτιες 
περιοχές, οι παραποτάμιες περιοχές και οι 
ορεινές περιοχές συνιστά μια 
στοχοθετημένη στρατηγική για την 
εδαφική συνοχή που έχει πιθανότητες 
επιτυχίας και πρέπει να αναπτυχθεί 
περαιτέρω και να ενισχυθεί, διότι
προσφέρει τα απαραίτητα οικονομικά και 
περιβαλλοντικά κίνητρα στην εκάστοτε 
περιφέρεια·

Or. de
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Τροπολογία 168
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει το μακροχρόνιο αίτημά 
του για την χάραξη μιας συνεκτικής 
στρατηγικής της ΕΕ για περιοχές με 
συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
η οποία θα επιτρέψει στις περιοχές αυτές 
να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις· πιστεύει 
ότι μια στρατηγική της ΕΕ πρέπει επίσης
να ασχολείται με τρόπους προσαρμογής 
των κοινοτικών πολιτικών στις ειδικές 
ανάγκες και συνθήκες των περιοχών 
αυτών·

25. επαναλαμβάνει το μακροχρόνιο αίτημά 
του για την χάραξη μιας συνεκτικής 
στρατηγικής της ΕΕ για περιοχές με 
συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
η οποία θα επιτρέψει στις περιοχές αυτές 
να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις· πιστεύει 
ότι μια στρατηγική της ΕΕ πρέπει να 
υπογραμμίζει την εδαφική διάσταση της 
πολιτικής συνοχής και να ασχολείται με 
τρόπους προσαρμογής των κοινοτικών 
πολιτικών στις ειδικές ανάγκες και 
συνθήκες των περιοχών αυτών·

Or. pl

Τροπολογία 169
Σταύρος Αρναουτάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει το μακροχρόνιο αίτημά 
του για την χάραξη μιας συνεκτικής 
στρατηγικής της ΕΕ για περιοχές με 
συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
η οποία θα επιτρέψει στις περιοχές αυτές 
να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις· πιστεύει 
ότι μια στρατηγική της ΕΕ πρέπει επίσης 
να ασχολείται με τρόπους προσαρμογής 
των κοινοτικών πολιτικών στις ειδικές 
ανάγκες και συνθήκες των περιοχών 
αυτών·

25. επαναλαμβάνει το μακροχρόνιο αίτημά 
του για την χάραξη μιας συνεκτικής 
στρατηγικής της ΕΕ για περιοχές με 
συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
η οποία θα επιτρέψει στις περιοχές αυτές 
να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις· πιστεύει 
ότι μια στρατηγική της ΕΕ πρέπει επίσης 
να ασχολείται με τρόπους προσαρμογής 
των κοινοτικών πολιτικών στις ειδικές 
ανάγκες και συνθήκες των περιοχών 
αυτών· υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή 
τέτοιας στρατηγικής αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των 
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περιφερειών αυτών στο πλαίσιο της 
εδαφικής συνοχής·

Or. el

Τροπολογία 170
Εμμανουήλ Αγγελάκας, Νικόλαος Βακάλης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. επαναλαμβάνει το μακροχρόνιο αίτημά 
του για την χάραξη συνεκτικής 
στρατηγικής της ΕΕ για περιοχές με 
συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
η οποία θα επιτρέψει στις περιοχές αυτές 
να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις· πιστεύει 
ότι μια στρατηγική της ΕΕ πρέπει επίσης 
να ασχολείται με τρόπους προσαρμογής 
των κοινοτικών πολιτικών στις ειδικές 
ανάγκες και συνθήκες των περιοχών 
αυτών·

25. επαναλαμβάνει το μακροχρόνιο αίτημά 
του για την χάραξη συνεκτικής 
στρατηγικής της ΕΕ για περιοχές με 
συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
η οποία θα επιτρέψει στις περιοχές αυτές 
να αντιμετωπίζουν καλύτερα τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις· πιστεύει 
ότι μια στρατηγική της ΕΕ πρέπει επίσης 
να ασχολείται με τρόπους προσαρμογής 
των κοινοτικών πολιτικών στις ειδικές 
ανάγκες και συνθήκες των περιοχών 
αυτών· τονίζει ότι η εφαρμογή τέτοιας 
στρατηγικής αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη των 
περιφερειών αυτών στο πλαίσιο της 
εδαφικής συνοχής·

Or. el

Τροπολογία 171
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει τις περιφερειακές ανισότητες 
που παραμένουν στην προσπελασιμότητα 
και στην επικοινωνία μεταξύ του κέντρου 
και της περιφέρειας, οι οποίες είναι 
αποτέλεσμα γεωγραφικών και 
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διαρθρωτικών μειονεκτημάτων,
ανεπαρκών επενδύσεων σε υποδομές 
μεταφορών, έλλειψης διαφοροποίησης 
δυνητικών μεταφορικών συνδέσμων,
ανεπάρκειας δημόσιων υπηρεσιών, όπως 
εκπαίδευση και υγεία κλπ.· σημειώνει 
ειδικότερα τα ουσιαστικά εμπόδια στην 
προσπελασιμότητα των ορεινών και 
νησιωτικών περιφερειών, των 
περιφερειακών και των εξόχως
απόκεντρων περιοχών και των 
απομακρυσμένων συνοριακών πόλεων, 
των αραιοκατοικημένων περιφερειών και 
των περιφερειών που υφίστανται 
απερήμωση· ζητεί από τα κοινοτικά 
θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές, να 
λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη 
μείωση των διαφορών μεταξύ των 
περιφερειών που είναι εδαφικά 
προσπελάσιμες και των περιφερειών με 
διαρθρωτικά μειονεκτήματα και για την 
τόνωση των περιφερειακών 
δυνατοτήτων, της ελκυστικότητας και 
της βιώσιμης ανάπτυξης των εν λόγω 
περιφερειών·

Or. es

Τροπολογία 172
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων 
της ανάλυσης των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την 
περίοδο 2007-2013, καλεί την Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη και τις αρχές διαχείρισης 
των διαρθρωτικών ταμείων να 
αναπτύξουν τη χρηστή αστική 
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διαχείριση, ιδίως με τη χρήση της 
τεχνικής βοήθειας για την προώθηση της 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ή την
περαιτέρω ανάθεση δράσεων στις 
τοπικές αστικές αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 173
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει ότι παράλληλα με την 
εδαφική συνεργασία, οι κύριες 
ευρωπαϊκές δραστηριότητες που 
επηρεάζουν τον χωροταξικό σχεδιασμό 
των κρατών μελών είναι η εφαρμογή του 
Natura 2000 συμπεριλαμβανομένης της 
δικτύωσης των φυσικών χώρων· καλεί τα 
κράτη μέλη να εδραιώσουν στη 
χωροταξία τους ιδίως τις ευρωπαϊκές 
αρχές της πολυκεντρικής ανάπτυξης και 
των εταιρικών σχέσεων πόλης-υπαίθρου·

Or. de

Τροπολογία 174
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
απαιτείται μια πολυεπίπεδη στρατηγική 
για την ουσιαστική υλοποίηση, στόχος 
της οποίας δεν πρέπει να είναι η ύπαρξη 
ενός κοινού σχεδίου για όλες τις 
περιφέρειες, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση 
πρέπει απλώς να δείξει τον δρόμο προς 
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την ανάπτυξη περιφερειακών πολιτικών 
που θα αντικατοπτρίζουν ειδικά 
χαρακτηριστικά·

Or. hu

Τροπολογία 175
Oldřich Vlasák

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. τονίζει την αναγκαιότητα 
συντονισμένων και συνολικών 
στρατηγικών της ΕΕ για τη στήριξη της 
ανάπτυξης αστικών και αγροτικών 
περιοχών, οι οποίες θα τους επιτρέψουν
να εξετάσουν από κοινού τα προβλήματα 
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν·

Or. en

Τροπολογία 176
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25β. υπογραμμίζει ότι η έννοια της 
εδαφικής συνοχής πρέπει να αναλυθεί σε 
πιο ειδικούς στόχους που θα 
διατυπωθούν σε τοπικό επίπεδο·

Or. hu
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Τροπολογία 177
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25γ. τονίζει τη σοβαρότητα του 
προβλήματος της απερήμωσης πολλών 
περιοχών της ΕΕ, η οποία συνεπάγεται τη 
γήρανση του πληθυσμού, την απώλεια
ανθρώπινου κεφαλαίου, τη διαφυγή 
κεφαλαίων, μεγαλύτερο κόστος των 
υπηρεσιών κλπ.·

Or. es

Τροπολογία 178
Gábor Harangozó

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. τονίζει την αναγκαιότητα εξέτασης, 
στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, των
αυξανόμενων ενδοπεριφερειακών
διαφορών σε αρκετές περιοχές της 
Ένωσης, και ανάπτυξης μιας 
στρατηγικής για τις πλέον μειονεκτούσες 
και στερημένες περιοχές που υφίστανται 
εδαφικό και κοινωνικό αποκλεισμό·

Or. en



PE416.601v01-00 110/122 AM\757960EL.doc

EL

Τροπολογία 179
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
να παραμείνουν ελεύθερα να καθορίζουν 
το περιεχόμενο των πολιτικών τους για 
την εδαφική συνοχή· θεωρεί, επομένως, 
ότι ο ανοικτός συντονισμός μπορεί να 
είναι ένα από τα μέσα για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της συνεργασίας στο πλαίσιο 
της εδαφικής πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 180
Pedro Guerreiro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. εφιστά την προσοχή στην 
κατάσταση περιφερειών οι οποίες, παρά 
το γεγονός ότι συγκαταλέγονταν μεταξύ 
των φτωχότερων στην ΕΕ των 15, δεν 
περιλαμβάνονται πλέον στην ομάδα των 
φτωχότερων περιφερειών της ΕΕ των 27, 
απλώς και μόνον για στατιστικούς 
λόγους· συνιστά να δοθεί προσοχή στην 
ειδική κατάσταση των συγκεκριμένων 
περιφερειών, οι οποίες υπέστησαν
περικοπές στις πληρωμές στο τρέχον 
δημοσιονομικό πλαίσιο· θεωρεί ότι το εν 
λόγω πλαίσιο πρέπει να αναθεωρηθεί
ώστε οι περιφέρειες που θίγονται από 
αυτή τη «στατιστική συνέπεια» να 
μπορούν να λάβουν το ίδιο επίπεδο 
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ενίσχυσης που θα ελάμβαναν εάν το 
κριτήριο επιλεξιμότητας είχε βασισθεί 
στην ΕΕ των 15·

Or. pt

Τροπολογία 181
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. ζητεί να μετουσιωθούν οι στόχοι της 
Εδαφικής Ατζέντας και του Χάρτη της 
Λειψίας στη θέσπιση ενός συγκεκριμένου 
προγράμματος δράσης για την καλύτερη 
ενσωμάτωση της εδαφικής διάστασης σε 
όλες τις δημόσιες πολιτικές (κοινοτικές, 
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές)·

Or. es

Τροπολογία 182
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. επαναλαμβάνει το αίτημά του στα 
κράτη μέλη να προβλέψουν, στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου, ειδικές συνόδους των 
υπουργών που είναι αρμόδιοι για την 
πολιτική συνοχής·

Or. fr
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Τροπολογία 183
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει 
το σοβαρό πρόβλημα των ανεξέλεγκτων 
διαδικασιών αστικοποίησης, οι οποίες 
μπορούν να προκαλέσουν δημογραφικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ανισορροπίες καθώς και 
ανισορροπίες στις μεταφορές σε έναν 
περιορισμένο χώρο και να οδηγήσουν στη 
δημιουργία προαστιακών συνοικιών και 
στην απερήμωση των αγροτικών 
περιοχών που βρίσκονται μακριά από τις 
πόλεις·

Or. es

Τροπολογία 184
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. διαπιστώνει με μεγάλο ενδιαφέρον ότι 
η 5η Έκθεση Προόδου αναφέρεται 
ειδικότερα για πρώτη φορά σε «περιοχές 
του στόχου μετάβασης»που ευρίσκονται 
μεταξύ των «περιφερειών του στόχου 
σύγκλισης» και «των περιφερειών του 
στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 
και απασχόλησης»· αναγνωρίζει την 
ανάγκη να εξετάζονται ξεχωριστά οι 
περιοχές αυτές οι οποίες είναι πλέον 
διασκορπισμένες μεταξύ των δύο στόχων 
ως περιοχές «phasing in» (που τελούν υπό 
καθεστώς σταδιακής ένταξης) ή περιοχές 
«phasing out» (που τελούν υπό καθεστώς 
σταδιακής κατάργησης)· καλεί την 

28. διαπιστώνει με μεγάλο ενδιαφέρον ότι 
η 5η Έκθεση Προόδου αναφέρεται 
ειδικότερα για πρώτη φορά σε «περιοχές 
του στόχου μετάβασης»που ευρίσκονται 
μεταξύ των «περιφερειών του στόχου 
σύγκλισης» και «των περιφερειών του 
στόχου περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 
και απασχόλησης»· αναγνωρίζει την 
ανάγκη να εξετάζονται ξεχωριστά οι 
περιοχές αυτές οι οποίες είναι πλέον 
διασκορπισμένες μεταξύ των δύο στόχων 
ως περιοχές «phasing in» (που τελούν υπό 
καθεστώς σταδιακής ένταξης) ή περιοχές 
«phasing out» (που τελούν υπό καθεστώς 
σταδιακής κατάργησης)· καλεί την 
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Επιτροπή, στο πλαίσιο της εδαφικής 
συνοχής, να θεσπίσει ένα συνεκτικότερο 
σύστημα σταδιακής μεταβατικής 
ενίσχυσης σε περιοχές που θα υπερβούν 
σύντομα το κατώτατο όριο του 75% 
ΑΕγχΠ προκειμένου να αποκτήσουν 
σαφέστερο καθεστώς και μεγαλύτερη 
ασφάλεια στην πορεία ανάπτυξής τους·

Επιτροπή, στο πλαίσιο της εδαφικής 
συνοχής, να θεσπίσει ένα συνεκτικότερο 
σύστημα σταδιακής μεταβατικής 
ενίσχυσης σε περιοχές που θα υπερβούν 
σύντομα το κατώτατο όριο του 75% 
ΑΕγχΠ προκειμένου να αποκτήσουν 
σαφέστερο καθεστώς και μεγαλύτερη 
ασφάλεια στην πορεία ανάπτυξής τους· 
θεωρεί ότι πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο διάθεσης χρηματοδότησης σε 
περιοχές που τελούν υπό καθεστώς 
σταδιακής κατάργησης και διάθεσης 
χρηματοδότησης στις περιφέρειες 
NUTS 3 στις οποίες το ΑΕγχΠ είναι 
κατώτερο του 75% του μέσου όρου της 
ΕΕ, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
διογκούμενες διαφορές μεταξύ της 
πρωτεύουσας και άλλων περιοχών μιας 
περιφέρειας·

Or. pl

Τροπολογία 185
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπογραμμίζει τη σημασία των 
μεταβατικών μηχανισμών 
χρηματοδότησης για τις περιφέρειες που 
τελούν υπό καθεστώς σταδιακής ένταξης 
και σταδιακής κατάργησης καθώς και 
για τα κράτη που εγκαταλείψουν το 
Ταμείο Συνοχής για την παγίωση των 
επιτευχθέντων επιπέδων σύγκλισης·

Or. es
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Τροπολογία 186
Ramona Nicole Mănescu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση θα έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα επιτυχίας εάν οι
περιφερειακές και τοπικές αρχές καθώς και 
οι ενδιαφερόμενοι που μπορούν να 
καταλήξουν σε μια γενική άποψη και 
κατανόηση των αναγκών και 
ιδιαιτεροτήτων μιας συγκεκριμένης 
περιοχής θα μετέχουν ευθύς εξ αρχής στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών στρατηγικών κάθε περιοχής·

29. πιστεύει ότι η υιοθέτηση μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης θα εξαρτηθεί 
από περιφερειακές και τοπικές αρχές 
καθώς και από την εμπλοκή ευθύς εξ 
αρχής των ενδιαφερόμενων στο σχεδιασμό 
και την εφαρμογή των αναπτυξιακών 
στρατηγικών κάθε περιοχής, πράγμα που 
αναμένεται να διασφαλίσει τη 
συνεκτικότητα των δράσεων σε όλα τα 
επίπεδα·

Or. en

Τροπολογία 187
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση θα έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα επιτυχίας εάν οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και οι 
ενδιαφερόμενοι που μπορούν να 
καταλήξουν σε μια γενική άποψη και 
κατανόηση των αναγκών και 
ιδιαιτεροτήτων μιας συγκεκριμένης 
περιοχής θα μετέχουν ευθύς εξ αρχής στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών στρατηγικών κάθε περιοχής·

29. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση θα έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα επιτυχίας εάν οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και οι 
ενδιαφερόμενοι, και ειδικότερα οι 
οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, που 
μπορούν να καταλήξουν σε μια γενική 
άποψη και κατανόηση των αναγκών και 
ιδιαιτεροτήτων μιας συγκεκριμένης 
περιοχής θα μετέχουν ευθύς εξ αρχής στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών στρατηγικών κάθε περιοχής·
ζητεί από την Επιτροπή και από τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν τη θέσπιση 
και τη λειτουργία στις περιφέρειες 
επιτροπών και ομάδων εργασίας μεταξύ 
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των δημόσιων αρχών και των 
ενδιαφερόμενων για τον καθορισμό των 
μελλοντικών τρόπων συνεργασίας και την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις 
μελλοντικές στρατηγικές ανάπτυξης των 
οικείων περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 188
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση θα έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα επιτυχίας εάν οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και οι 
ενδιαφερόμενοι που μπορούν να 
καταλήξουν σε μια γενική άποψη και 
κατανόηση των αναγκών και 
ιδιαιτεροτήτων μιας συγκεκριμένης 
περιοχής θα μετέχουν ευθύς εξ αρχής στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών στρατηγικών κάθε περιοχής·

29. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση θα έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα επιτυχίας εάν οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και οι 
ενδιαφερόμενοι που μπορούν να 
καταλήξουν σε μια γενική άποψη και 
κατανόηση των αναγκών και 
ιδιαιτεροτήτων μιας συγκεκριμένης 
περιοχής θα μετέχουν ευθύς εξ αρχής στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών στρατηγικών κάθε περιοχής· 
ως προς αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές οι 
οποίες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη και 
τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν 
συγκεκριμένα μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για τη βέλτιστη χρήση των 
συνεργειών και των συμπληρωματικών 
δράσεων μεταξύ εδαφικών και τομεακών 
πολιτικών·

Or. en
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Τροπολογία 189
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση θα έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα επιτυχίας εάν οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και οι 
ενδιαφερόμενοι που μπορούν να 
καταλήξουν σε μια γενική άποψη και 
κατανόηση των αναγκών και 
ιδιαιτεροτήτων μιας συγκεκριμένης 
περιοχής θα μετέχουν ευθύς εξ αρχής στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών στρατηγικών κάθε περιοχής·

29. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση θα έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα επιτυχίας εάν οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και οι 
ενδιαφερόμενοι που μπορούν να 
καταλήξουν σε μια γενική άποψη και 
κατανόηση των αναγκών και 
ιδιαιτεροτήτων μιας συγκεκριμένης 
περιοχής θα μετέχουν ευθύς εξ αρχής στο 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών στρατηγικών κάθε περιοχής· 
επομένως, καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει αρχές διακυβέρνησης και 
σύμπραξης, ως προαπαιτούμενο για τη 
χορήγηση χρηματοδότησης, και να 
αναπτύξει μηχανισμούς για την εφαρμογή 
των εν λόγω αρχών, λαμβάνοντας υπόψη 
τα σχετικά έξοδα·

Or. pl

Τροπολογία 190
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση θα έχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα επιτυχίας εάν οι περιφερειακές 
και τοπικές αρχές καθώς και οι 
ενδιαφερόμενοι που μπορούν να 
καταλήξουν σε μια γενική άποψη και 
κατανόηση των αναγκών και 
ιδιαιτεροτήτων μιας συγκεκριμένης 
περιοχής θα μετέχουν ευθύς εξ αρχής στο 

29. πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση θα έχει μεγαλύτερη
πιθανότητα επιτυχίας εάν οι περιφερειακές
και τοπικές αρχές και οι εταίροι βάσει του
άρθρου 11 του γενικού κανονισμού για τα
διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο
συνοχής καθώς και οι ενδιαφερόμενοι που
μπορούν να καταλήξουν σε μια γενική
άποψη και κατανόηση των αναγκών και
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σχεδιασμό και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών στρατηγικών κάθε περιοχής·

ιδιαιτεροτήτων μιας συγκεκριμένης
περιοχής θα μετέχουν ευθύς εξ αρχής στο
σχεδιασμό, την εφαρμογή, τον έλεγχο, την 
αξιολόγηση και την επιλογή έργων των 
αναπτυξιακών στρατηγικών και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων κάθε 
περιοχής· ζητεί να αποτελέσει η 
ολοκληρωμένη προσέγγιση δεσμευτική 
προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης·

Or. de

Τροπολογία 191
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπογραμμίζει ότι η 
αποτελεσματικότητα σχεδίων τα οποία 
υλοποιούνται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο 
πρέπει επίσης να μετράται σε σχέση με 
τον βαθμό στον οποίο τα εν λόγω σχέδια 
συνέβαλαν στην βελτίωση της συνοχής 
και, επομένως, της ποιότητας ζωής·

Or. hu

Τροπολογία 192
Grażyna Staniszewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. αναγνωρίζει ότι η εδαφική συνοχή 
καθιερώνει ορισμένες νέες απόψεις για τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής· συμφωνεί με την άποψη ότι 
απαιτούνται διαφορετικές εδαφικές 
κλίμακες για την αντιμετώπιση 
διαφορετικών προβλημάτων και ότι, 

30. αναγνωρίζει ότι η εδαφική συνοχή 
πρέπει να οδηγεί σε βελτίωση της 
διακυβέρνησης της πολιτικής συνοχής· 
συμφωνεί με την άποψη ότι απαιτούνται 
διαφορετικές εδαφικές κλίμακες για την 
αντιμετώπιση διαφορετικών προβλημάτων 
και ότι, συνεπώς, η δημιουργία 
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συνεπώς, η δημιουργία πραγματικών 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των 
μερών που μετέχουν στην περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη σε διάφορα επίπεδα 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία 
σχεδιασμού της εδαφικής συνοχής, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την υλοποίηση μιας τέτοιου είδους 
πολυεπίπεδης εδαφικής διακυβέρνησης· 
πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να 
στοχεύει στον εντοπισμό του κατάλληλου 
εδαφικού επιπέδου για την αντιμετώπιση 
κάθε πολιτικής ή κάθε μέτρου·

πραγματικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ 
όλων των μερών που μετέχουν στην 
περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη σε 
διάφορα επίπεδα αποτελεί προϋπόθεση για 
τη διαδικασία σχεδιασμού της εδαφικής 
συνοχής, και καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την υλοποίηση μιας 
τέτοιου είδους πολυεπίπεδης εδαφικής 
διακυβέρνησης·

Or. pl

Τροπολογία 193
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. αναγνωρίζει ότι η εδαφική συνοχή 
καθιερώνει ορισμένες νέες απόψεις για τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής· συμφωνεί με την άποψη ότι 
απαιτούνται διαφορετικές εδαφικές 
κλίμακες για την αντιμετώπιση 
διαφορετικών προβλημάτων και ότι, 
συνεπώς, η δημιουργία πραγματικών 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των 
μερών που μετέχουν στην περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη σε διάφορα επίπεδα
αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία 
σχεδιασμού της εδαφικής συνοχής, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την υλοποίηση μιας τέτοιου είδους 
πολυεπίπεδης εδαφικής διακυβέρνησης· 
πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να 
στοχεύει στον εντοπισμό του κατάλληλου 
εδαφικού επιπέδου για την αντιμετώπιση 

30. αναγνωρίζει ότι η εδαφική συνοχή 
καθιερώνει ορισμένες νέες απόψεις για τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής· συμφωνεί με την άποψη ότι 
απαιτούνται διαφορετικές εδαφικές 
κλίμακες για την αντιμετώπιση 
διαφορετικών προβλημάτων και ότι, 
συνεπώς, η δημιουργία πραγματικών 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των 
μερών που μετέχουν στην περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη, τόσο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όσο και σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο, αποτελεί προϋπόθεση 
για τη διαδικασία σχεδιασμού της 
εδαφικής συνοχής, και καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να καταβάλλουν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση 
μιας τέτοιου είδους πολυεπίπεδης εδαφικής 
διακυβέρνησης· πιστεύει ότι η εδαφική 
συνοχή πρέπει να στοχεύει στον εντοπισμό 
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κάθε πολιτικής ή κάθε μέτρου· του κατάλληλου εδαφικού επιπέδου για 
την αντιμετώπιση κάθε πολιτικής ή κάθε 
μέτρου·

Or. fr

Τροπολογία 194
Elspeth Attwooll

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. αναγνωρίζει ότι η εδαφική συνοχή 
καθιερώνει ορισμένες νέες απόψεις για τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής· συμφωνεί με την άποψη ότι 
απαιτούνται διαφορετικές εδαφικές 
κλίμακες για την αντιμετώπιση 
διαφορετικών προβλημάτων και ότι, 
συνεπώς, η δημιουργία πραγματικών 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των 
μερών που μετέχουν στην περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη σε διάφορα επίπεδα 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία 
σχεδιασμού της εδαφικής συνοχής, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την υλοποίηση μιας τέτοιου είδους 
πολυεπίπεδης εδαφικής διακυβέρνησης· 
πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να 
στοχεύει στον εντοπισμό του κατάλληλου 
εδαφικού επιπέδου για την αντιμετώπιση 
κάθε πολιτικής ή κάθε μέτρου·

30. αναγνωρίζει ότι η εδαφική συνοχή 
καθιερώνει ορισμένες νέες απόψεις για τη 
βελτίωση της διακυβέρνησης της πολιτικής 
συνοχής· συμφωνεί με την άποψη ότι 
απαιτούνται διαφορετικές εδαφικές 
κλίμακες για την αντιμετώπιση 
διαφορετικών προβλημάτων και ότι, 
συνεπώς, η δημιουργία πραγματικών 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ όλων των 
μερών που μετέχουν στην περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη σε διάφορα επίπεδα 
αποτελεί προϋπόθεση για τη διαδικασία 
σχεδιασμού της εδαφικής συνοχής, και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την υλοποίηση μιας τέτοιου είδους 
πολυεπίπεδης εδαφικής διακυβέρνησης· 
πιστεύει ότι η εδαφική συνοχή πρέπει να 
στοχεύει στον εντοπισμό του κατάλληλου 
εδαφικού επιπέδου για την αντιμετώπιση 
κάθε πολιτικής ή κάθε μέτρου κατά τρόπο 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη·

Or. en
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Τροπολογία 195
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 a (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. συνιστά, εν όψει της αυξανόμενης 
σημασίας που έχει αποκτήσει η εδαφική 
συνοχή στο πλαίσιο όχι μόνον της 
περιφερειακής πολιτικής αλλά και άλλων 
τομεακών κοινοτικών πολιτικών, την 
αντικατάσταση των άτυπων δομών που 
διέπουν εδώ και καιρό την εδαφική 
συνοχή και τον χωροταξικό σχεδιασμό 
στο Συμβούλιο από επίσημες υπουργικές 
συνόδους, με τη συμμετοχή των 
υπουργών που είναι αρμόδιοι για την 
περιφερειακή πολιτική στην ΕΕ· θεωρεί 
ότι μια τέτοια θεσμική εξέλιξη στο 
Συμβούλιο θα διασφαλίσει την ταχεία 
εξέλιξη της εν λόγω πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 196
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. υπενθυμίζει ότι οι καθυστερήσεις 
στην εκτέλεση της διαρθρωτικής 
πολιτικής οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην 
υπερβολική ανελαστικότητα των 
διαδικασιών και ότι, κατά συνέπεια, οι εν 
λόγω διαδικασίες πρέπει να 
απλοποιηθούν και να θεσπισθεί ένας 
σαφής καταμερισμός των ευθυνών και 
των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ, των 
κρατών μελών και των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών·

Or. es
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Τροπολογία 197
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. προκειμένου να ενισχυθεί η 
υλοποίηση εταιρικών σχέσεων, συνιστά 
την πραγματοποίηση τακτικών συνόδων
των υπουργών των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδιοι 
για περιφερειακά θέματα και θέματα 
συνοχής, διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό ροή πληροφοριών σχετικά με το εν 
λόγω θέμα·

Or. hu

Τροπολογία 198
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. δεδομένου ότι στόχος της εδαφικής 
συνοχής είναι να διασφαλισθούν ίσες 
ευκαιρίες για περιοχές με διαφορετικές 
περιστάσεις, ώστε οι περιοχές να μην 
απολέσουν την ποικιλότητα και τα 
επιμέρους χαρακτηριστικά τους μέσω της 
ομοιόμορφης ανάπτυξης, η συνοχή πρέπει 
να υλοποιηθεί κατά τρόπο ώστε –
σύμφωνα με τη διατύπωση της Πράσινης 
Βίβλου– η ποικιλότητα να ενισχυθεί και 
όχι να εξαφανισθεί·

Or. hu
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Τροπολογία 199
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. καλεί επίσης τα κράτη μέλη να 
αρχίσουν να εξετάζουν με ποιον τρόπο θα 
παγιώσουν και θα υλοποιήσουν καλύτερα 
την έννοια της εδαφικής συνοχής στα 
εθνικά προγράμματα και στις πολιτικές 
τους·

Or. en

Τροπολογία 200
Antonio De Blasio

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30γ. καθώς η γεωργική πολιτική, η 
πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και η 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης είναι οι
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίες δίνουν τη μεγαλύτερη έμφαση 
στην εδαφική διάσταση, η εναρμόνισή 
τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας·

Or. hu
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