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Τροπολογία 1
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. έχοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής
της ΕΕ παραμένει ένας πολύ σημαντικός
πυλώνας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και διαδραματίζει έναν
ενεργό ρόλο για τη μείωση των 
ανισοτήτων και των αναπτυξιακών 
ελλειμμάτων·

Or. es

Τροπολογία 2
Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι, εδώ και πολλά χρόνια, η 
κοινοτική περιφερειακή πολιτική έχει 
αποδείξει στους ευρωπαίους πολίτες τη 
μοναδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
της, προωθώντας αποτελεσματικά την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ενώ ταυτοχρόνως 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση· τάσσεται, 
συνεπώς, κατά οιασδήποτε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης της εν λόγω κοινοτικής 
πολιτικής· επαναλαμβάνει την πάγια θέση 
του ότι η πολιτική συνοχής θα έπρεπε να 
αφορά το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ 
και ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων 
θα έπρεπε να διατίθεται για τις ανάγκες 
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών·

1. θεωρεί ότι, εδώ και πολλά χρόνια, η 
κοινοτική περιφερειακή πολιτική έχει 
αποδείξει στους ευρωπαίους πολίτες τη 
μοναδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
της, προωθώντας αποτελεσματικά την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ενώ ταυτοχρόνως 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση· τάσσεται, 
συνεπώς, κατά οιασδήποτε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης της εν λόγω κοινοτικής 
πολιτικής· επαναλαμβάνει την πάγια θέση 
του ότι η πολιτική συνοχής θα έπρεπε να 
αφορά το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ 
και ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων 
θα έπρεπε να διατίθεται για τις ανάγκες 
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών·
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καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει έως 
ποιον βαθμό μπορούν τα προγράμματα 
των διαρθρωτικών ταμείων να 
συμβάλουν στην επίτευξη των ειδικών 
στόχων της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως 
εκείνοι που προβλέπονται στην κοινοτική 
νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή και 
την ενέργεια, καθώς και στο σχέδιο 
δράσης για τη βιοποικιλότητα·

Or. en

Τροπολογία 3
Jean Marie Beaupuy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι, εδώ και πολλά χρόνια, η 
κοινοτική περιφερειακή πολιτική έχει 
αποδείξει στους ευρωπαίους πολίτες τη 
μοναδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
της, προωθώντας αποτελεσματικά την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ενώ ταυτοχρόνως 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση· τάσσεται, 
συνεπώς, κατά οιασδήποτε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης της εν λόγω κοινοτικής 
πολιτικής· επαναλαμβάνει την πάγια θέση 
του ότι η πολιτική συνοχής θα έπρεπε να 
αφορά το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ 
και ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων 
θα έπρεπε να διατίθεται για τις ανάγκες 
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών·

1. θεωρεί ότι, εδώ και πολλά χρόνια, η 
κοινοτική περιφερειακή πολιτική έχει 
αποδείξει στους ευρωπαίους πολίτες τη 
μοναδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
της, προωθώντας αποτελεσματικά την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ενώ ταυτοχρόνως 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση και τους 
στόχους του Γκέτεμποργκ για την 
αειφόρο ανάπτυξη· τάσσεται, συνεπώς, 
κατά οιασδήποτε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης της εν λόγω κοινοτικής 
πολιτικής· επαναλαμβάνει την πάγια θέση 
του ότι η πολιτική συνοχής θα έπρεπε να 
αφορά το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ 
και ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων 
θα έπρεπε να διατίθεται για τις ανάγκες 
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών·

Or. fr
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Τροπολογία 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι, εδώ και πολλά χρόνια, η 
κοινοτική περιφερειακή πολιτική έχει 
αποδείξει στους ευρωπαίους πολίτες τη 
μοναδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
της, προωθώντας αποτελεσματικά την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ενώ ταυτοχρόνως 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση· τάσσεται, 
συνεπώς, κατά οιασδήποτε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης της εν λόγω κοινοτικής 
πολιτικής· επαναλαμβάνει την πάγια θέση 
του ότι η πολιτική συνοχής θα έπρεπε να 
αφορά το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ 
και ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων 
θα έπρεπε να διατίθεται για τις ανάγκες 
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών·

1. θεωρεί ότι, εδώ και πολλά χρόνια, η 
κοινοτική περιφερειακή πολιτική έχει 
αποδείξει στους ευρωπαίους πολίτες τη 
μοναδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
της, προωθώντας αποτελεσματικά την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή σε 
ολόκληρη την ΕΕ, ενώ ταυτοχρόνως 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισαβόνας για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση· τάσσεται, 
συνεπώς, κατά οιασδήποτε προσπάθειας 
επανεθνικοποίησης της εν λόγω κοινοτικής 
πολιτικής· επαναλαμβάνει την πάγια θέση 
του ότι η πολιτική συνοχής θα έπρεπε να 
αφορά το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ 
και ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων 
θα έπρεπε να διατίθεται για τις ανάγκες 
των πλέον φτωχών περιφερειών·

Or. pl

Τροπολογία 5
Jean Marie Beaupuy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής 
εξακολουθεί να χρήζει ενίσχυσης και ότι 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
προστιθέμενη αξία που αυτή δημιουργεί·
ζητεί, επομένως, τη διάθεση επαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων για την πολιτική 
συνοχής σε κοινοτικό επίπεδο·
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Τροπολογία 6
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι, παρά την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί σε ό,τι αφορά τη σύγκλιση 
στην ΕΕ, οι απόλυτες ανισότητες 
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ 
εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά τα επίπεδα ευημερίας, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
της επί σειρά ετών συνεχιζόμενης 
απόκλισης·

Or. pt

Τροπολογία 7
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι πρωταρχικοί στόχοι της 
διαρθρωτικής πολιτικής πρέπει να είναι η 
μείωση των ανισοτήτων στο επίπεδο 
ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών, η 
προαγωγή της πραγματικής σύγκλισης 
και η τόνωση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης, και ότι η συγκεκριμένη 
πολιτική πρέπει να συνιστά ένα μέσο 
αναδιανομής και ανταμοιβής για την 
αύξηση των δαπανών που επιφέρει η 
ενιαία αγορά, η οικονομική και 
νομισματική ένωση και η ελευθέρωση 
του διεθνούς εμπορίου για τα μειονεκτικά
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κράτη μέλη και περιφέρειες της Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία 8
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές η 
κοινοτική χρηματοδότηση υπήρξε
ανεπαρκής για να αντισταθμίσει τις 
δυσμενείς επιπτώσεις της ενιαίας αγοράς, 
της οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης και της ελευθέρωσης του 
διεθνούς εμπορίου· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή να προβεί σε εις βάθος 
ανάλυση των επιπτώσεων του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, της 
εισαγωγής του ευρώ και της ελευθέρωσης 
των εσωτερικών και διεθνών αγορών για 
την πολιτική συνοχής και τη σύγκλιση 
στην ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 9
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης για το 
διάστημα μετά το 2013, ώστε να επιτραπεί 
στην πολιτική συνοχής όχι μόνο να 
συνεχίσει την επιτυχημένη επιτέλεση των 
παραδοσιακών καθηκόντων της, αλλά και 

2. θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης για το 
διάστημα μετά το 2013, ώστε να επιτραπεί 
στην πολιτική συνοχής όχι μόνο να 
συνεχίσει την επιτυχημένη επιτέλεση των 
παραδοσιακών καθηκόντων της, αλλά και 
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να ασχοληθεί με μια σειρά νέων 
παγκόσμιων προκλήσεων με σημαντικό 
εδαφικό αντίκτυπο, όπως οι κλιματικές και 
οι δημογραφικές αλλαγές, η ενεργειακή 
απόδοση και η αστικοποίηση, όπως 
αναφέρεται λεπτομερώς στην τέταρτη 
έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική
και κοινωνική συνοχή (COM(2007)0273)· 
για τον λόγο αυτόν, θεωρεί ότι η διάθεση 
του 0,35% του ΑΕγχΠ της ΕΕ δεν θα 
επαρκέσει για τη χρηματοδότηση της 
πολιτικής αυτής·

να ασχοληθεί με μια σειρά νέων 
παγκόσμιων προκλήσεων με σημαντικό 
εδαφικό αντίκτυπο, όπως οι κλιματικές και 
οι δημογραφικές αλλαγές, η απερήμωση, 
η προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, η 
αποκατάσταση των γεωργικών περιοχών, 
η ενεργειακή απόδοση και η αστικοποίηση, 
όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην 
τέταρτη έκθεση της Επιτροπής για την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή
(COM(2007)0273)· για τον λόγο αυτόν, 
θεωρεί ότι η διάθεση του 0,35% του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ δεν θα επαρκέσει για τη 
χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής·

Or. es

Τροπολογία 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης για το 
διάστημα μετά το 2013, ώστε να επιτραπεί 
στην πολιτική συνοχής όχι μόνο να 
συνεχίσει την επιτυχημένη επιτέλεση των 
παραδοσιακών καθηκόντων της, αλλά και 
να ασχοληθεί με μια σειρά νέων 
παγκόσμιων προκλήσεων με σημαντικό 
εδαφικό αντίκτυπο, όπως οι κλιματικές και 
οι δημογραφικές αλλαγές, η ενεργειακή 
απόδοση και η αστικοποίηση, όπως 
αναφέρεται λεπτομερώς στην τέταρτη 
έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική
και κοινωνική συνοχή (COM(2007)0273)· 
για τον λόγο αυτόν, θεωρεί ότι η διάθεση 
του 0,35% του ΑΕγχΠ της ΕΕ δεν θα 
επαρκέσει για τη χρηματοδότηση της 
πολιτικής αυτής·

2. θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του νέου πολυετούς δημοσιονομικού 
πλαισίου μετά το 2013, ώστε να επιτραπεί 
στην πολιτική συνοχής όχι μόνο να 
συνεχίσει την επιτυχημένη επιτέλεση των 
παραδοσιακών καθηκόντων της, αλλά και 
να ασχοληθεί με μια σειρά νέων 
παγκόσμιων προκλήσεων με σημαντικό 
εδαφικό αντίκτυπο, όπως οι κλιματικές και 
οι δημογραφικές αλλαγές, η ενεργειακή 
απόδοση και η αστικοποίηση, όπως 
αναφέρεται λεπτομερώς στην τέταρτη 
έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική
και κοινωνική συνοχή (COM(2007)0273)·
για τον λόγο αυτόν, θεωρεί ότι η διάθεση 
όχι πλέον του 0,35% του ΑΕγχΠ κάθε 
άλλο παρά θα επαρκέσει για τη 
χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής·

Or. pl
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Τροπολογία 11
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης για το 
διάστημα μετά το 2013, ώστε να επιτραπεί 
στην πολιτική συνοχής όχι μόνο να 
συνεχίσει την επιτυχημένη επιτέλεση των 
παραδοσιακών καθηκόντων της, αλλά και 
να ασχοληθεί με μια σειρά νέων 
παγκόσμιων προκλήσεων με σημαντικό 
εδαφικό αντίκτυπο, όπως οι κλιματικές και 
οι δημογραφικές αλλαγές, η ενεργειακή 
απόδοση και η αστικοποίηση, όπως 
αναφέρεται λεπτομερώς στην τέταρτη 
έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική
και κοινωνική συνοχή (COM(2007)0273)· 
για τον λόγο αυτόν, θεωρεί ότι η διάθεση 
του 0,35% του ΑΕγχΠ της ΕΕ δεν θα 
επαρκέσει για τη χρηματοδότηση της 
πολιτικής αυτής·

2. θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης για το 
διάστημα μετά το 2013, ώστε να επιτραπεί 
στην πολιτική συνοχής όχι μόνο να 
συνεχίσει την επιτυχημένη επιτέλεση των 
παραδοσιακών καθηκόντων της, αλλά και 
να ασχοληθεί με μια σειρά νέων 
παγκόσμιων προκλήσεων με σημαντικό 
εδαφικό αντίκτυπο, όπως οι κλιματικές και 
οι δημογραφικές αλλαγές, η ενεργειακή 
απόδοση και η αστικοποίηση, όπως 
αναφέρεται λεπτομερώς στην τέταρτη 
έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική
και κοινωνική συνοχή (COM(2007)0273)·

Or. cs

Τροπολογία 12
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
διατήρησης μεταβατικών 
χρηματοδοτικών μηχανισμών για τις 
περιφέρειες που τελούν υπό καθεστώς 
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σταδιακής εισόδου/εξόδου και για τα 
κράτη μέλη τα οποία αποχωρούν από το 
Ταμείο Συνοχής, προκειμένου να 
σταθεροποιήσουν τα επίπεδα σύγκλισης 
που έχουν επιτύχει·

Or. es

Τροπολογία 13
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι κοινοτικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι για την πολιτική 
συνοχής δεν επαρκούν για την 
εκπλήρωση των αναγκών της 
πραγματικής σύγκλισης, των 
περιφερειακών ανισοτήτων, των υψηλών 
επιπέδων ανεργίας, των εισοδηματικών 
ανισοτήτων και της φτώχειας στην ΕΕ·
επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την ανάγκη 
για αύξηση του κοινοτικού 
προϋπολογισμού με κεντρικό και 
πρωταρχικό στόχο την προαγωγή της 
οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής 
στην Ένωση·

Or. pt

Τροπολογία 14
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β .τονίζει την ανάγκη για επαρκή
χρηματοδότηση της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής πολιτικής με
στόχο τη μείωση των συνεχιζόμενων
περιφερειακών ανισοτήτων στην
πρόσβαση και επικοινωνία μεταξύ του
κέντρου και της περιφέρειας που
οφείλονται στα γεωγραφικά και
διαρθρωτικά μειονεκτήματα, στις 
ανεπαρκείς επενδύσεις στις υποδομές 
μεταφορών, στη μη διαφοροποίηση των 
εν δυνάμει μεταφορικών συνδέσεων, στις 
ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες σε τομείς 
όπως η εκπαίδευση και η υγεία, κλπ·
τονίζει, ειδικότερα, τα σημαντικά 
εμπόδια προσβασιμότητας που 
αντιμετωπίζουν οι ορεινές και οι 
νησιωτικές περιοχές, οι απομακρυσμένες 
και οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι 
απομονωμένες μεθοριακές πόλεις, οι 
αραιοκατοικημένες περιφέρειες και οι 
περιφέρειες που απειλούνται με 
απερήμωση·

Or. es

Τροπολογία 15
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. πιστεύει ότι μια σταθερή και 
κατάλληλα χρηματοδοτούμενη 
ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για να 
συνδυαστούν οι διαδοχικές διευρύνσεις 
με την επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής 
και εδαφικής συνοχής σε μια διευρυμένη 
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Ένωση·

Or. pt

Τροπολογία 16
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. τονίζει την ανάγκη διάθεσης επαρκών 
πόρων προκειμένου να μειωθεί το 
σημαντικό τεχνολογικό χάσμα μεταξύ 
των περισσότερο αναπτυγμένων και των 
μειονεκτικών περιφερειών·

Or. es

Τροπολογία 17
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι κοινοτικοί
πόροι για την πολιτική συνοχής δεν
επαρκούν για την κάλυψη των
απαιτήσεων της πραγματικής σύγκλισης
ή την αντιμετώπιση των περιφερειακών
ανισοτήτων, της υψηλής ανεργίας, των
εισοδηματικών ανισοτήτων και της
φτώχειας στην ΕΕ· ως εκ τούτου, θεωρεί 
σημαντική την αύξηση των κοινοτικών 
δαπανών κατά τουλάχιστον 1,24% του 
ΑΕΕ της ΕΕ, διερευνώντας ταυτόχρονα 
όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν στο 
πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας 
μεταξύ του Κοινοβουλίου, του
Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και την υγιή 

Adlib Express Watermark



AM\758300EL.doc 13/29 PE416.641v01-00

EL

δημοσιονομική διαχείριση1και 
διασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή της,
με πρωταρχικό στόχο την προαγωγή της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής·

Or. pt

Τροπολογία 18
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. επαναλαμβάνει την ανάγκη
διατήρησης μιας πολιτικής συνοχής της
ΕΕ που θα υποστηρίζεται από κατάλληλη
δημοσιονομική χρηματοδότηση, ούτως
ώστε να εμπεδωθεί η πρόοδος που έχει
σημειωθεί σε ό,τι αφορά τη σύγκλιση σε
ολόκληρη την Ένωση, υπενθυμίζοντας
ωστόσο ότι η σύγκλιση μεταξύ των
κρατών μελών υποκρύπτει αυξανόμενες 
ανισότητες στο εσωτερικό των 
περιφερειών· σημειώνει επιπλέον ότι οι 
συγκεκριμένες περιφερειακές και 
ενδοπεριφερειακές ανισότητες 
παρατηρούνται σε διάφορους τομείς,
όπως π.χ. στην απασχόληση, στην 
παραγωγικότητα, στο εισόδημα, στα 
επίπεδα εκπαίδευσης, στις ικανότητες για 
καινοτομία, κλπ· υπογραμμίζει τον ρόλο 
της εδαφικής συνεργασίας για την 
αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων και για τον λόγο αυτό, 
ζητεί τη διάθεση επαρκών κονδυλίων για 
την εκπλήρωση του συγκεκριμένου 
στόχου·

Or. es

                                               
1 ΕΕ C 331 της 7.12.1993, σελ. 1.
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Τροπολογία 19
Jean Marie Beaupuy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των 
διαδικασιών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου· 
σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα του 
συστήματος ευθύνεται έως έναν βαθμό για 
τη μη ικανοποιητική απορρόφηση των 
διαθέσιμων πόρων από τα κράτη μέλη· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει 
χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
απλούστευση των συναφών διαδικασιών, 
οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν 
αμέσως·

3. τονίζει την ανάγκη, λαμβάνοντας
ταυτόχρονα δράση κατά της απάτης και
των παρατυπιών, απλούστευσης των
διαδικασιών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου· 
σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα του 
συστήματος ευθύνεται έως έναν βαθμό για 
τη μη ικανοποιητική απορρόφηση των 
διαθέσιμων πόρων από τα κράτη μέλη·
επιδοκιμάζει τις πρόσφατες προτάσεις 
της Επιτροπής για έγκαιρη αναθεώρηση 
της πολιτικής συνοχής της Ένωσης, ώστε 
να συμπεριλάβει συγκεκριμένες προτάσεις 
για την απλούστευση των συναφών 
διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει να 
εφαρμοστούν αμέσως·

Or. fr

Τροπολογία 20
Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των 
διαδικασιών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου· 
σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα του 
συστήματος ευθύνεται έως έναν βαθμό για 
τη μη ικανοποιητική απορρόφηση των 
διαθέσιμων πόρων από τα κράτη μέλη· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση συγκεκριμένες 

3. τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των
διαδικασιών για την υλοποίηση των
διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως των
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, 
διασφαλίζοντας την ίδια στιγμή την
επάρκεια των μηχανισμών
χρηματοοικονομικού ελέγχου και την
εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την
ενίσχυση της εποπτείας στο πλαίσιο της
κοινής διαχείρισης για τις διαρθρωτικές 
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προτάσεις για την απλούστευση των 
συναφών διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει
να εφαρμοστούν αμέσως·

δράσεις· σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα 
του συστήματος ευθύνεται έως έναν βαθμό 
για τη μη ικανοποιητική απορρόφηση των 
διαθέσιμων πόρων από τα κράτη μέλη· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση συγκεκριμένες 
προτάσεις για την απλούστευση των 
συναφών διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει
να εφαρμοστούν αμέσως·

Or. en

Τροπολογία 21
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των 
διαδικασιών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου· 
σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα του 
συστήματος ευθύνεται έως έναν βαθμό για 
τη μη ικανοποιητική απορρόφηση των 
διαθέσιμων πόρων από τα κράτη μέλη· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση συγκεκριμένες 
προτάσεις για την απλούστευση των 
συναφών διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει
να εφαρμοστούν αμέσως·

3. τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των 
διαδικασιών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου· 
σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα του 
συστήματος ευθύνεται έως έναν βαθμό για 
τη μη ικανοποιητική απορρόφηση των 
διαθέσιμων πόρων από τα κράτη μέλη· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση συγκεκριμένες 
προτάσεις για την απλούστευση των 
συναφών διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει
να εφαρμοστούν αμέσως, καθώς και για 
τη διασφάλιση σαφούς διαχωρισμού των 
ευθυνών και των αρμοδιοτήτων ανάμεσα 
στην ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές·

Or. es
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Τροπολογία 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των 
διαδικασιών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου· 
σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα του 
συστήματος ευθύνεται έως έναν βαθμό για 
τη μη ικανοποιητική απορρόφηση των 
διαθέσιμων πόρων από τα κράτη μέλη· 
καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση συγκεκριμένες 
προτάσεις για την απλούστευση των 
συναφών διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει
να εφαρμοστούν αμέσως·

3. τονίζει την ανάγκη απλούστευσης των
διαδικασιών για την υλοποίηση των
διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως των
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, 
μεταξύ άλλων, σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο· σημειώνει ότι η 
πολυπλοκότητα του συστήματος ευθύνεται 
έως έναν βαθμό για τη μη ικανοποιητική 
απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων από 
τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να 
παρουσιάσει χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση συγκεκριμένες προτάσεις για 
την απλούστευση των συναφών 
διαδικασιών, οι οποίες θα πρέπει να 
εφαρμοστούν αμέσως·

Or. pl

Τροπολογία 23
Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η Επιτροπή 
πραγματοποίησε για πρώτη φορά 
συστηματική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για το διάστημα 2000-
2006· αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
οποία αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια να 
μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των 
δράσεων της πολιτικής για τη συνοχή· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πλήρως τα 

4. σημειώνει ότι η Επιτροπή 
πραγματοποίησε για πρώτη φορά 
συστηματική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για το διάστημα 2000-
2006· αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
οποία αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια να 
μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των 
δράσεων της πολιτικής για τη συνοχή·
προτρέπει την Επιτροπή να συναρτά τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ, που προέρχεται 
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θετικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει 
στην πραγματικότητα η πολιτική 
συνοχής, καθώς δεν μπορούν να 
μετρηθούν με καθαρά οικονομικούς 
όρους·

από το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-
2013, με την επίτευξη των ειδικών 
στόχων της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως 
εκείνοι που προβλέπονται στην κοινοτική 
νομοθεσία για την κλιματική αλλαγή και 
την ενέργεια, καθώς και στο σχέδιο 
δράσης για τη βιοποικιλότητα, και να 
διασφαλίσει την αναστολή της 
χρηματοδότησης της ΕΕ σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης με την κοινοτική 
περιβαλλοντική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 24
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει ότι η Επιτροπή 
πραγματοποίησε για πρώτη φορά 
συστηματική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για το διάστημα 2000-
2006· αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
οποία αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια να 
μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των 
δράσεων της πολιτικής για τη συνοχή· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πλήρως τα 
θετικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει
στην πραγματικότητα η πολιτική συνοχής, 
καθώς δεν μπορούν να μετρηθούν με 
καθαρά οικονομικούς όρους·

4. σημειώνει ότι η Επιτροπή 
πραγματοποίησε για πρώτη φορά 
συστηματική αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για το διάστημα 2000-
2006· αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η 
οποία αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια να 
μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των 
δράσεων της πολιτικής για τη συνοχή· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι είναι εξαιρετικά 
δύσκολο στο παρόν στάδιο να εκτιμήσει 
κανείς πλήρως τα θετικά αποτελέσματα 
που έχει επιτύχει στην πραγματικότητα η 
πολιτική συνοχής, καθώς ο πλήρης 
αντίκτυπος των μέτρων που ελήφθησαν 
θα γίνει αισθητός αργότερα και δεν θα 
μπορεί να μετρηθεί με καθαρά 
οικονομικούς όρους·

Or. pl
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Τροπολογία 25
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής και οι
συνδεόμενοι με αυτήν χρηματοδοτικοί
πόροι πρέπει να στοχεύουν στην
προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής
και εδαφικής ανάπτυξης και δεν πρέπει
επομένως να εξαρτώνται από τα κριτήρια
ανταγωνισμού και απορύθμισης της 
στρατηγικής της Λισαβόνας· θεωρεί 
ανεπίτρεπτο η ανταγωνιστικότητα να 
υποκαθιστά τη σύγκλιση ως στόχος στα 
κράτη μέλη και στις περιφέρεις εκείνες 
όπου εξακολουθεί να υστερεί η κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη·

Or. pt

Τροπολογία 26
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής δεν
πρέπει να θεωρείται απλώς ως μέσο
επίτευξης των στόχων άλλων τομεακών
πολιτικών, καθώς είναι μια αυθύπαρκτη
κοινοτική πολιτική που προσφέρει 
σημαντική προστιθέμενη αξία·

Or. pt
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Τροπολογία 27
Εμμανουήλ Αγγελάκας, Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα οικονομική 
κρίση έχει αλλάξει σημαντικά την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι, λόγω της κρίσης, οι εθνικές 
επενδυτικές προτεραιότητες μπορούν να 
αλλάξουν και, για τον λόγο αυτόν, διάφορα 
επιχειρησιακά προγράμματα ίσως να 
πρέπει να προσαρμοστούν· υπογραμμίζει 
το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
επίσης να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ρευστότητας που δεν τους επιτρέπουν να 
διασφαλίζουν την καταβολή των εθνικών 
εισφορών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών δράσεων και 
προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη σε 
μια κοινή προσπάθεια αναθέρμανσης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να προτείνει αλλαγές επί του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα 
διαρθρωτικά ταμεία για το διάστημα 2007-
2013, όπου αυτές απαιτούνται·

5. αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα οικονομική 
κρίση έχει αλλάξει σημαντικά την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι, λόγω της κρίσης, οι εθνικές 
επενδυτικές προτεραιότητες μπορούν να 
αλλάξουν και, για τον λόγο αυτόν, διάφορα 
επιχειρησιακά προγράμματα ίσως να 
πρέπει να προσαρμοστούν· υπογραμμίζει 
το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
επίσης να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ρευστότητας που δεν τους επιτρέπουν να 
διασφαλίζουν την καταβολή των εθνικών 
εισφορών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών δράσεων και 
προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη σε 
μια κοινή προσπάθεια αναθέρμανσης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· χαιρετίζει επίσης
τις προτάσεις της Επιτροπής για την 
τροποποίηση του υφιστάμενου 
νομοθετικού πλαισίου για τα διαρθρωτικά 
ταμεία για το διάστημα 2007-2013 με 
στόχο την απλούστευση του συστήματος,
καθώς και την επιτάχυνση και τη 
διευκόλυνση των πληρωμών προς τα 
κράτη μέλη· θεωρεί ότι οι προτάσεις είναι 
ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη 
συνδρομή των κρατών μελών στις 
προσπάθειές τους για την καταπολέμηση 
των αρνητικών επιπτώσεων της 
τρέχουσας οικονομικής κρίσης·

Or. en
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Τροπολογία 28
Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα οικονομική 
κρίση έχει αλλάξει σημαντικά την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι, λόγω της κρίσης, οι εθνικές 
επενδυτικές προτεραιότητες μπορούν να 
αλλάξουν και, για τον λόγο αυτόν, διάφορα 
επιχειρησιακά προγράμματα ίσως να 
πρέπει να προσαρμοστούν· υπογραμμίζει 
το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
επίσης να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ρευστότητας που δεν τους επιτρέπουν να 
διασφαλίζουν την καταβολή των εθνικών 
εισφορών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών δράσεων και 
προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη σε 
μια κοινή προσπάθεια αναθέρμανσης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να προτείνει αλλαγές επί του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα 
διαρθρωτικά ταμεία για το διάστημα 2007-
2013, όπου αυτές απαιτούνται·

5. αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα οικονομική
κρίση έχει αλλάξει σημαντικά την
οικονομική και χρηματοπιστωτική
κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι, λόγω της κρίσης, οι εθνικές
επενδυτικές προτεραιότητες μπορούν να
αλλάξουν και, για τον λόγο αυτόν, διάφορα
επιχειρησιακά προγράμματα ίσως να
πρέπει να προσαρμοστούν· συστήνει οι
συγκεκριμένες προσαρμογές να
επικεντρωθούν στις νέες προκλήσεις της
κλιματικής και δημογραφικής αλλαγής,
της ενεργειακής επάρκειας και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς 
και των βιώσιμων και περιεκτικών 
πόλεων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα 
κράτη μέλη δύνανται επίσης να 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας 
που δεν τους επιτρέπουν να διασφαλίζουν 
την καταβολή των εθνικών εισφορών για 
την υλοποίηση των διαρθρωτικών δράσεων 
και προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη σε 
μια κοινή προσπάθεια αναθέρμανσης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να προτείνει αλλαγές επί του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα 
διαρθρωτικά ταμεία για το διάστημα 2007-
2013, όπου αυτές απαιτούνται·
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Τροπολογία 29
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα οικονομική 
κρίση έχει αλλάξει σημαντικά την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι, λόγω της κρίσης, οι εθνικές 
επενδυτικές προτεραιότητες μπορούν να 
αλλάξουν και, για τον λόγο αυτόν, διάφορα 
επιχειρησιακά προγράμματα ίσως να 
πρέπει να προσαρμοστούν· υπογραμμίζει 
το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
επίσης να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ρευστότητας που δεν τους επιτρέπουν να 
διασφαλίζουν την καταβολή των εθνικών 
εισφορών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών δράσεων και 
προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να 
συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη σε 
μια κοινή προσπάθεια αναθέρμανσης της 
ευρωπαϊκής οικονομίας· καλεί επίσης την 
Επιτροπή να προτείνει αλλαγές επί του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για τα 
διαρθρωτικά ταμεία για το διάστημα 
2007-2013, όπου αυτές απαιτούνται·

5. αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα οικονομική 
κρίση έχει αλλάξει σημαντικά την 
οικονομική και χρηματοπιστωτική 
κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη· 
σημειώνει ότι, λόγω της κρίσης, οι εθνικές 
επενδυτικές προτεραιότητες μπορούν να 
αλλάξουν και, για τον λόγο αυτόν, διάφορα 
επιχειρησιακά προγράμματα ίσως να 
πρέπει να προσαρμοστούν· υπογραμμίζει 
το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δύνανται 
επίσης να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ρευστότητας που δεν τους επιτρέπουν να 
διασφαλίζουν την καταβολή των εθνικών 
εισφορών για την υλοποίηση των 
διαρθρωτικών δράσεων και 
προγραμμάτων· επικροτεί, αντιστοίχως,
τις προτεινόμενες αλλαγές της Επιτροπής 
για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για τα 
διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013 και την 
προθυμία της τελευταίας να παρατείνει 
την προθεσμία για τη διευθέτηση των 
λογαριασμών για προγράμματα που 
συγχρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων την περίοδο 
προγραμματισμού 2000-2006· καλεί την 
Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα 
κράτη μέλη σε μια κοινή προσπάθεια 
αναθέρμανσης της ευρωπαϊκής οικονομίας·
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Τροπολογία 30
Rumiana Jeleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι
απώτατος στόχος της χρηματοδότησης
της ΕΕ είναι η βελτίωση της ποιότητας
της ζωής των πολιτών της Ένωσης και,
επομένως, καλεί τα κράτη μέλη να
διασφαλίσουν βέλτιστη διαχείριση για
τους πόρους της ΕΕ· έχοντας αυτό κατά
νου, υπενθυμίζει την ανάγκη χρηστής 
διακυβέρνησης και τη σημασία της 
καταπολέμησης της απάτης, της 
διαφθοράς και του οργανωμένου 
εγκλήματος, που παραβιάζουν άμεσα τις 
αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ· ως εκ τούτου, χαιρετίζει τις 
προσπάθειες της OLAF στον 
συγκεκριμένο τομέα·

Or. en

Τροπολογία 31
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
συνιστά τη σημαντική ενίσχυση του 
στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο, και συνιστά τη 
διασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης 
για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επιδοκιμάζει τις 
πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής να 
ενισχύσει την εδαφική συνεργασία, μέσω 

6. στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
συνιστά τη σημαντική ενίσχυση του 
στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο, και συνιστά τη 
διασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης 
για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επιδοκιμάζει τις 
πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής να 
ενισχύσει την εδαφική συνεργασία, μέσω 
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της δημιουργίας δομών διακρατικής 
συνεργασίας για χώρες που 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα· 
σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον τη 
στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας, η 
οποία δείχνει ότι θα μπορούσε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο χάραξης 
παρόμοιων στρατηγικών για άλλες
περιφέρειες στο μέλλον·

της δημιουργίας δομών διακρατικής 
συνεργασίας για χώρες που 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα· 
σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον τη 
στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας, η 
οποία δείχνει ότι θα μπορούσε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο χάραξης 
παρόμοιων στρατηγικών για άλλα είδη 
περιφερειακών μονάδων στο μέλλον·

Or. pl

Τροπολογία 32
Εμμανουήλ Αγγελάκας, Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει
ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταβατικής
βοήθειας για την περίοδο μετά το 2013 
για τι περιφέρειες που θα υπερβούν το
όριο του 75% του ΑΕγχΠ· θεωρεί
υψίστης σημασίας να αντιμετωπίζονται
ξεχωριστά οι συγκεκριμένες
«μεταβατικές περιφέρειες», καθώς θα 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε ένα 
μεταβατικό στάδιο σε ό,τι αφορά την 
ανάπτυξή τους και θα πρέπει επομένως 
να επωφελούνται από ένα καθεστώς που
θα προσδιορίζεται με μεγαλύτερη 
σαφήνεια, από διαφανείς κανόνες και 
μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τη 
μεταβατική βοήθεια που θα λαμβάνουν 
από τα διαρθρωτικά ταμεία κατά τη 
διάρκεια της επόμενης περιόδου
προγραμματισμού·
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Τροπολογία 33
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. τονίζει ότι η εδαφική διάσταση δεν
πρέπει να αντισταθμίζει ή να μπορεί να
ακυρώνει τον βασικό στόχο της
περιφερειακής πολιτικής, που είναι η
προαγωγή της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής, δηλ. η μείωση των 
αναπτυξιακών ανισοτήτων μεταξύ των 
περιφερειών και της έλλειψης προόδου 
των μειονεκτικών περιφερειών·

Or. pt

Τροπολογία 34
Εμμανουήλ Αγγελάκας, Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. σημειώνει με ενδιαφέρον τη συζήτηση
για την κατάρτιση του επόμενου
δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο θα
ισχύει για περίοδο πέντε ετών αντί για την 
ισχύουσα μέχρι σήμερα περίοδο επτά
ετών, ούτως ώστε να συμπίπτει με τις
θητείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· γνωρίζει,
εντούτοις, τις μεγάλες δυσκολίες της 
εφαρμογής των πολυετών προγραμμάτων 
των διαρθρωτικών ταμείων για μια τόσο 
σύντομη περίοδο προγραμματισμού· 
προτείνει, ως εκ τούτου, η πολιτική 
συνοχής να χαράσσεται για περίοδο δέκα 
ετών, με σημαντική αναθεώρηση των 
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νομοθετικών και λειτουργικών πλαισίων 
ύστερα από τα πρώτα πέντε χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 35
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. τονίζει τις θετικές επιπτώσεις των
νέων πρωτοβουλιών Jessica, Jaspers και
Jeremie που χρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
άλλους οργανισμούς και ζητεί την 
επέκταση αυτών των πρωτοβουλιών στο 
επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 36
Rumiana Jeleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
συνιστά τη σημαντική ενίσχυση του 
στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο, και συνιστά τη 
διασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης 
για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επιδοκιμάζει τις 
πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής να 
ενισχύσει την εδαφική συνεργασία, μέσω 
της δημιουργίας δομών διακρατικής 
συνεργασίας για χώρες που 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα· 

7. στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, 
συνιστά τη σημαντική ενίσχυση του 
στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» 
τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο, και συνιστά τη 
διασφάλιση πρόσθετης χρηματοδότησης 
για την επόμενη περίοδο 
προγραμματισμού· επιδοκιμάζει τις 
πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής να 
ενισχύσει την εδαφική συνεργασία, μέσω 
της δημιουργίας δομών διακρατικής 
συνεργασίας για χώρες που 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα· 
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σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον τη 
στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας, η 
οποία δείχνει ότι θα μπορούσε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο χάραξης 
παρόμοιων στρατηγικών για άλλες 
περιφέρειες στο μέλλον·

σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον τη 
στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας, η 
οποία δείχνει ότι θα μπορούσε να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο χάραξης 
παρόμοιων στρατηγικών για άλλες 
περιφέρειες στο μέλλον, όπως π.χ. η 
περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας·

Or. en

Τροπολογία 37
Jean Marie Beaupuy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. . υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για τους κανονισμούς 
των διαρθρωτικών ταμείων για το 
διάστημα 2007-2013, το Κοινοβούλιο 
υπέβαλε, στο πλαίσιο ενός άτυπου 
τριμερούς διαλόγου, πρόταση για την 
αναδιάθεση των μη δαπανηθέντων πόρων 
που χάνονται λόγω του κανόνα N+2 / N+3 
στον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη 
συνοχή (τομέας 1β) και σε άλλα 
επιχειρησιακά προγράμματα με καλύτερα 
αποτελέσματα απορρόφησης· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 
πρόταση αυτή δεν ελήφθη τότε υπόψη από 
το Συμβούλιο· καλεί την Επιτροπή στην 
επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση να 
απαντήσει στην πρόταση του 
Κοινοβουλίου και να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αναδιάθεση των εν λόγω πόρων. 

7. υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για τους κανονισμούς 
των διαρθρωτικών ταμείων για το 
διάστημα 2007-2013, το Κοινοβούλιο 
υπέβαλε, στο πλαίσιο ενός άτυπου 
τριμερούς διαλόγου, πρόταση για την 
αναδιάθεση των μη δαπανηθέντων πόρων 
που χάνονται λόγω του κανόνα N+2 / N+3 
στον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη 
συνοχή (τομέας 1β) και σε άλλα 
επιχειρησιακά προγράμματα με καλύτερα 
αποτελέσματα απορρόφησης και για τη 
δημιουργία ενός κοινοτικού αποθέματος 
ποιότητας και απόδοσης, το οποίο θα 
αποτελεί έναν μηχανισμό επιβράβευσης 
της προόδου· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές
δεν ελήφθησαν τότε υπόψη από το 
Συμβούλιο· καλεί την Επιτροπή στην 
επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση να 
απαντήσει στην πρόταση του 
Κοινοβουλίου και να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αναδιάθεση των εν λόγω πόρων. 

Or. fr
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Τροπολογία 38
Oldřich Vlasák

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για τους κανονισμούς 
των διαρθρωτικών ταμείων για το 
διάστημα 2007-2013, το Κοινοβούλιο 
υπέβαλε, στο πλαίσιο ενός άτυπου 
τριμερούς διαλόγου, πρόταση για την 
αναδιάθεση των μη δαπανηθέντων πόρων 
που χάνονται λόγω του κανόνα N+2 / N+3 
στον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη 
συνοχή (τομέας 1β) και σε άλλα 
επιχειρησιακά προγράμματα με καλύτερα 
αποτελέσματα απορρόφησης·εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 
πρόταση αυτή δεν ελήφθη τότε υπόψη 
από το Συμβούλιο· καλεί την Επιτροπή 
στην επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση 
να απαντήσει στην πρόταση του 
Κοινοβουλίου και να παρουσιάσει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την 
αναδιάθεση των εν λόγω πόρων.

7. υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων για τους κανονισμούς 
των διαρθρωτικών ταμείων για το 
διάστημα 2007-2013, το Κοινοβούλιο 
υπέβαλε, στο πλαίσιο ενός άτυπου 
τριμερούς διαλόγου, πρόταση για την 
αναδιάθεση των μη δαπανηθέντων πόρων 
που χάνονται λόγω του κανόνα N+2 / N+3 
στον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη 
συνοχή (τομέας 1β) και σε άλλα 
επιχειρησιακά προγράμματα με καλύτερα 
αποτελέσματα απορρόφησης· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση του 
αντίκτυπου της εφαρμογής στην πράξη 
του εν λόγω μέσου.

Or. cs

Τροπολογία 39
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. συνιστά την προσαρμογή της
πολιτικής συνοχής της Ένωσης, με τις
διάφορες πτυχές της, στις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες μέσω ειδικών
μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 299, 
παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ· ζητεί
από την Επιτροπή να προτείνει πολιτικές 
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και μέτρα σταθερούς και ευέλικτης φύσης 
και με την κατάλληλη χρηματοδότηση, τα 
οποία θα μπορούν να προσαρμόζονται 
στις ανάγκες κάθε απόκεντρης περιοχής 
συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών αναπτυξιακών τους 
περιορισμών από τους οποίους πάσχουν·

Or. pt

Τροπολογία 40
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. εφιστά την προσοχή στην κατάσταση
εκείνων των περιφερειών, οι οποίες, 
μολονότι συγκαταλέγονται στις
μειονεκτικές περιφέρειες της ΕΕ των 15, 
αποκλείονται πλέον από τη μειονεκτική
ομάδα περιφερειών στην ΕΕ των 27, για
στατιστικούς και μόνο λόγους· συνιστά να
δοθεί προσοχή στη δυσχερή θέση των εν
λόγω περιφερειών, υπενθυμίζοντας ότι ο 
προϋπολογισμός τους έχει υποστεί 
περικοπές στα πλαίσια του τρέχοντος 
δημοσιονομικού πλαισίου· πιστεύει ότι το 
συγκεκριμένο πλαίσιο πρέπει να 
αναθεωρηθεί ούτως ώστε, στις 
περιφέρειες που θίγονται από το 
«στατιστικό αποτέλεσμα», να αποδοθούν 
τα ίδια επίπεδα στήριξης με εκείνα που 
θα παρέχονταν σύμφωνα με τα κριτήρια
επιλεξιμότητας της ΕΕ των 15·

Or. pt
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Τροπολογία 41
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. τονίζει ότι η κρατική ενίσχυση που
χορηγείται στο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταμείων θα πρέπει να
εξαρτάται από την ύπαρξη μακροχρόνιων
συμβάσεων με επιχειρήσεις με διατάξεις
για τη διάρκεια και την απασχόληση,
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 
ενθαρρύνεται η μετεγκατάσταση·

Or. pt

Τροπολογία 42
Pedro Guerreiro

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7δ. θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθούν τα
κοινοτικά ποσοστά συγχρηματοδότησης
για τις περιφέρειες «σύγκλισης» και ιδίως
για τις μειονεκτικές περιφέρειες των
κρατών του Ταμείου Συνοχής και για τις 
περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από 
μόνιμα γεωγραφικά ή φυσικά 
μειονεκτήματα, όπως π.χ. οι εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες·

Or. pt
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