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Τροπολογία 9
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ένθερμα την έγκριση του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της 
οικονομίας, το οποίο εκθέτει τη 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
και της Επιτροπής προς αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης. Το σχέδιο βασίζεται 
στην αρχή της αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και είναι 
σύμφωνο προς τη Στρατηγική της 
Λισαβόνας. Τα προτεινόμενα σε αυτό 
μέτρα θα συμβάλουν σε βαθύτερες και 
μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις·

1. υποστηρίζει την έγκριση του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της 
οικονομίας, το οποίο εκθέτει τη 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
και της Επιτροπής προς αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης. Τα προτεινόμενα σε 
αυτό μέτρα θα συμβάλουν σε βαθύτερες 
και μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 10
Emanuel Jardim Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υποστηρίζει ένθερμα την έγκριση του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της 
οικονομίας, το οποίο εκθέτει τη 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
και της Επιτροπής προς αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης. Το σχέδιο βασίζεται 
στην αρχή της αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και είναι σύμφωνο 
προς τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Τα 
προτεινόμενα σε αυτό μέτρα θα 
συμβάλουν σε βαθύτερες και 
μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις·

1. υποστηρίζει ένθερμα την έγκριση του 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της 
οικονομίας, το οποίο εκθέτει τη 
συντονισμένη δράση των κρατών μελών 
και της Επιτροπής προς αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης. Το σχέδιο βασίζεται 
στην αρχή της αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και είναι σύμφωνο 
προς τη Στρατηγική της Λισαβόνας. Τα 
προτεινόμενα σε αυτό μέτρα θα 
συμβάλουν σε βαθύτερες και 
μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και θα συνεισφέρουν στην 
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ανάκαμψη των περιφερειών της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών 
με μόνιμα μειονεκτήματα·

Or. en

Τροπολογία 11
Gerardo Galeote

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή να 
παρακολουθεί στενά τα οικονομικά μέτρα 
που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να διασφαλίζει ότι αυτά δεν 
παραβιάζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό 
στην αγορά, που αποτελεί βασικό πυλώνα 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της 
οικονομικής ανάπτυξης από την αρχή 
της·

Or. en

Τροπολογία 12
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής της 
ΕΕ, ως η μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων 
στην πραγματική οικονομία, συμβάλλει 
σημαντικά στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
ανάκαμψη της οικονομίας· υπενθυμίζει 
ότι περισσότερο από το 65% των 
συνολικών κονδυλίων της για την περίοδο 
2007-2013 ή 230 δισεκατομμύρια ευρώ σε 
χρηματικούς όρους ήδη προορίζονται για 
επενδύσεις στους τέσσερις τομείς 
προτεραιότητας της Στρατηγικής της 
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Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση, δηλαδή στους ανθρώπους, 
στις επιχειρήσεις, στην ενέργεια και τις 
υποδομές και στην έρευνα και 
καινοτομία· πιστεύει σθεναρά ότι αυτές οι 
επενδύσεις είναι απαραίτητες για να 
υπάρξει αποτελεσματική αντίδραση στην 
τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 13
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
αποτελούν ισχυρά εργαλεία, σχεδιασμένα 
για να βοηθούν τις περιοχές στην 
οικονομική και κοινωνική τους 
αναδιάρθρωση, και επομένως για να 
εφαρμόσουν τις δράσεις βάσει των 
τεσσάρων τομέων προτεραιότητας του 
σχεδίου προς τόνωση της οικονομίας, και 
υποστηρίζει τη χρήση τους, αντί να 
προχωρήσουμε βιαστικά στην επινόηση 
νέων οικονομικών εργαλείων· επισημαίνει 
ότι οι ενέργειες αυτές συμπληρώνουν τις 
αναληφθείσες σε εθνικό επίπεδο·

2. τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
αποτελούν ισχυρά εργαλεία, σχεδιασμένα 
για να βοηθούν τις περιοχές στην 
οικονομική και κοινωνική τους 
αναδιάρθρωση. Οι ενέργειες που 
προτείνονται στο πλαίσιο των τεσσάρων 
τομέων προτεραιότητας του σχεδίου για 
την τόνωση της οικονομίας δεν 
ανταποκρίνονται στην τρέχουσα 
κατάσταση στην κοινωνία και δεν 
συνιστούν άμεσα και δραστικά μέτρα για 
να αποτραπεί η πτώση του βιοτικού 
επιπέδου των Ευρωπαίων·

Or. en

Τροπολογία 14
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 2. τονίζει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία 
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αποτελούν ισχυρά εργαλεία, σχεδιασμένα 
για να βοηθούν τις περιοχές στην 
οικονομική και κοινωνική τους 
αναδιάρθρωση, και επομένως για να 
εφαρμόσουν τις δράσεις βάσει των 
τεσσάρων τομέων προτεραιότητας του 
σχεδίου προς τόνωση της οικονομίας, και 
υποστηρίζει τη χρήση τους, αντί να 
προχωρήσουμε βιαστικά στην επινόηση 
νέων οικονομικών εργαλείων· επισημαίνει 
ότι οι ενέργειες αυτές συμπληρώνουν τις 
αναληφθείσες σε εθνικό επίπεδο·

αποτελούν ισχυρά εργαλεία, σχεδιασμένα 
για να βοηθούν τις περιοχές στην 
οικονομική και κοινωνική τους 
αναδιάρθρωση, και επομένως για να 
εφαρμόσουν τις δράσεις βάσει των 
τεσσάρων τομέων προτεραιότητας του 
σχεδίου προς τόνωση της οικονομίας, και 
υποστηρίζει τη χρήση τους, αντί να 
προχωρήσουμε βιαστικά στην επινόηση 
νέων οικονομικών εργαλείων· επισημαίνει 
ότι οι ενέργειες αυτές συμπληρώνουν τις 
αναληφθείσες σε εθνικό επίπεδο· πιστεύει 
ότι, λόγω των σημαντικών πιέσεων που 
ασκούνται στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς, τα κονδύλια και οι 
παρεμβάσεις της πολιτικής συνοχής της 
ΕΕ πρέπει να επιταχυνθούν, προκειμένου 
να δοθεί έγκαιρα ώθηση στην οικονομία
και να παρασχεθεί στήριξη ιδίως στα 
άτομα που πλήττονται από την κρίση·

Or. en

Τροπολογία 15
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. χαιρετίζει τις νομοθετικές προτάσεις 
της Επιτροπής, που είναι παράλληλες και 
συμπληρωματικές προς το ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, 
για την τροποποίηση τριών από τους 
ισχύοντες κανονισμούς για τα 
διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο
2007-2013· σημειώνει ότι ο σκοπός αυτών 
των νομοθετικών αλλαγών είναι να 
βελτιωθούν οι ταμειακές ροές και η 
ρευστότητα στα κράτη μέλη, να 
διευκολυνθεί η χρήση των μέσων 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, να 
απλουστευθεί και να διευρυνθεί η χρήση 
των ενιαίων τελών και κατ’ αποκοπήν
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δαπανών και να επεκταθούν οι 
δυνατότητες υποστήριξης των 
επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση 
και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα
κτίρια· υποστηρίζει απόλυτα αυτές τις 
προτάσεις και πιστεύει ότι η υλοποίησή 
τους μπορεί να έχει άμεσες θετικές 
επιπτώσεις στην πράξη·

Or. en

Τροπολογία 16
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές 
των εκτελεστικών κανόνων που 
επιδιώκουν να ενισχύσουν την ευελιξία 
των διαρθρωτικών ταμείων και να τα 
προσαρμόσουν στην κάλυψη των αναγκών 
των έκτακτων οικονομικών συνθηκών. 
Ενθαρρύνει πάντως την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα απλούστευσης 
των υφισταμένων μέσων·

3. υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές 
των εκτελεστικών κανόνων που 
επιδιώκουν να ενισχύσουν την ευελιξία 
των διαρθρωτικών ταμείων και να τα 
προσαρμόσουν στην κάλυψη των αναγκών 
των έκτακτων οικονομικών συνθηκών·

Or. en

Τροπολογία 17
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές 
των εκτελεστικών κανόνων που 
επιδιώκουν να ενισχύσουν την ευελιξία 
των διαρθρωτικών ταμείων και να τα 
προσαρμόσουν στην κάλυψη των αναγκών 

3. υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές 
των εκτελεστικών κανόνων που 
επιδιώκουν να ενισχύσουν την ευελιξία 
των διαρθρωτικών ταμείων και να τα 
προσαρμόσουν στην κάλυψη των αναγκών 
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των έκτακτων οικονομικών συνθηκών. 
Ενθαρρύνει πάντως την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα απλούστευσης των 
υφισταμένων μέσων·

των έκτακτων οικονομικών συνθηκών σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα· καλεί πάντως 
την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα 
απλούστευσης των υφισταμένων μέσων·

Or. en

Τροπολογία 18
Gerardo Galeote

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές 
των εκτελεστικών κανόνων που 
επιδιώκουν να ενισχύσουν την ευελιξία 
των διαρθρωτικών ταμείων και να τα 
προσαρμόσουν στην κάλυψη των αναγκών 
των έκτακτων οικονομικών συνθηκών. 
Ενθαρρύνει πάντως την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα απλούστευσης 
των υφισταμένων μέσων·

3. υποστηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές 
των εκτελεστικών κανόνων που 
επιδιώκουν να ενισχύσουν την ευελιξία 
των διαρθρωτικών ταμείων και να τα 
προσαρμόσουν στην κάλυψη των αναγκών 
των έκτακτων οικονομικών συνθηκών· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να απλουστεύσει 
τα υφιστάμενα μέσα·

Or. en

Τροπολογία 19
Gerardo Galeote

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που 
εγκρίθηκαν για να επιταχύνουν, να 
απλουστεύσουν και να καταστήσουν πιο 
ευέλικτη την εκτέλεση των διαρθρωτικών 
ταμείων και του Ταμείου Συνοχής δεν 
περιορίζουν την ευθύνη τους ως προς τον 
έλεγχο της υλοποίησής τους·
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Or. en

Τροπολογία 20
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι οργανώσεις βάσης 
στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής 
και ένταξης ιδίως σε εποχές οικονομικής 
κρίσης· καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι τυχόν απλούστευση των 
διαθρωτικών ταμείων θα περιλαμβάνει 
μέτρα για τη μείωση του διοικητικού
φόρτου αυτών των οργανώσεων·

Or. en

Τροπολογία 21
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. χαιρετίζει τη σύσταση από την 
Επιτροπή ομάδας εμπειρογνωμόνων 
(«ειδική ομάδα για την απλούστευση») 
που επεξεργάζεται την περαιτέρω πιθανή 
απλούστευση των διαδικασιών εκτέλεσης 
των διαρθρωτικών ταμείων· αναμένει με 
ενδιαφέρον περαιτέρω προτάσεις 
απλούστευσης από την Επιτροπή που 
προβλέπονται για τις αρχές του 2009·

Or. en
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Τροπολογία 22
Gerardo Galeote

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του 
για τις ασύμμετρες εδαφικές επιπτώσεις 
της κρίσης στην ευρωπαϊκή επικράτεια, 
και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν δεόντως υπόψη τον στόχο 
της εδαφικής συνοχής κατά τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή 
συγκεκριμένων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης· 
ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει την κατάλληλη γεωγραφική 
ισορροπία κατά την παρουσίαση του
καταλόγου των ειδικών σχεδίων, που 
ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
για την ενίσχυση των επενδύσεων σε
υποδομές και στην ενεργειακή απόδοση·

Or. en

Τροπολογία 23
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι μέτρα όπως η επιτάχυνση 
των πληρωμών, η χρήση κατ’ αποκοπήν 
πληρωμών και ενιαίων τελών θα τονώσουν 
την εκτέλεση σχεδίων, ιδίως στους τομείς 
των υποδομών, της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος·

4. πιστεύει ότι μέτρα όπως η επιτάχυνση 
των πληρωμών, η χρήση κατ’ αποκοπήν 
πληρωμών και ενιαίων τελών θα τονώσουν 
την εκτέλεση σχεδίων, ιδίως στους τομείς 
των υποδομών, της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του διότι δεν έχουν ληφθεί άλλα 
σημαντικά μέτρα, όπως η δυνατότητα, 
μόνο το 2009, πραγματοποίησης 
ενδιάμεσων πληρωμών όταν η 
γνωμοδότηση των κρατών μελών είναι 
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χωρίς επιφυλάξεις, παρόλο που η 
Επιτροπή έχει υποβάλει παρατηρήσεις (οι 
δαπάνες που αργότερα αποδεικνύεται ότι 
δεν συμμορφώνονται με το σύστημα 
διαχείρισης και ελέγχου θα αφαιρούνται 
από την πρώτη ημέρα έπειτα από την 
αίτηση πληρωμής)·

Or. en

Τροπολογία 24
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι μέτρα όπως η επιτάχυνση 
των πληρωμών, η χρήση κατ’ αποκοπήν 
πληρωμών και ενιαίων τελών θα τονώσουν 
την εκτέλεση σχεδίων, ιδίως στους τομείς 
των υποδομών, της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος·

4. πιστεύει ότι μέτρα όπως η ευελιξία και η 
επιτάχυνση των πληρωμών, η χρήση κατ’ 
αποκοπήν πληρωμών και ενιαίων τελών θα 
τονώσουν την εκτέλεση σχεδίων, ιδίως 
στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας 
και του περιβάλλοντος· εν προκειμένω, η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει στα 
κράτη μέλη σαφή καθοδήγηση, ειδικά
όσον αφορά τα συστήματα επιστροφής 
των ενιαίων τελών·

Or. en

Τροπολογία 25
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. πιστεύει ότι μέτρα όπως η επιτάχυνση 
των πληρωμών, η χρήση κατ’ αποκοπήν 
πληρωμών και ενιαίων τελών θα τονώσουν 
την εκτέλεση σχεδίων, ιδίως στους τομείς 
των υποδομών, της ενέργειας και του 

4. πιστεύει ότι μέτρα όπως η επιτάχυνση 
των πληρωμών, η χρήση κατ’ αποκοπήν 
πληρωμών και ενιαίων τελών θα τονώσουν 
και θα επιταχύνουν την εκτέλεση σχεδίων, 
ιδίως στους τομείς των υποδομών, της 
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περιβάλλοντος· ενέργειας και του περιβάλλοντος, και 
έργων του ΕΚΤ που χαρακτηρίζονται από 
μικρό ποσοστό καθαρά υλικών 
επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 26
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία των μέτρων 
υποστήριξης της απασχόλησης και των 
επιχειρήσεων για μια επιτυχή οικονομική 
ανάκαμψη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβούν σε ευρεία χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων υπέρ της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του επιχειρηματικού κόσμου·

5. τονίζει τη σημασία των μέτρων 
υποστήριξης της απασχόλησης και των 
επιχειρήσεων για μια επιτυχή οικονομική 
ανάκαμψη· ζητεί αποφασιστικές ενέργειες 
για τη στήριξη του τομέα της ζήτησης, 
καθώς και μέτρα που θα βοηθήσουν τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές να 
διατηρήσουν τη συνοχή και να 
διασφαλίσουν βασικά σχέδια επενδύσεων 
και υποδομών· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβούν σε ευρεία χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων υπέρ της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του επιχειρηματικού κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 27
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία των μέτρων 
υποστήριξης της απασχόλησης και των 

5. τονίζει τη σημασία των μέτρων 
υποστήριξης των επιχειρήσεων, αλλά 



AM\764401EL.doc 13/18 PE418.386v01-00

EL

επιχειρήσεων για μια επιτυχή οικονομική 
ανάκαμψη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβούν σε ευρεία χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων υπέρ της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του επιχειρηματικού κόσμου·

προπαντός των μέτρων για την 
απασχόληση, για μια επιτυχή οικονομική 
ανάκαμψη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβούν σε ευρεία χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων υπέρ της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

Or. en

Τροπολογία 28
Ramona Nicole Mănescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία των μέτρων 
υποστήριξης της απασχόλησης και των 
επιχειρήσεων για μια επιτυχή οικονομική 
ανάκαμψη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβούν σε ευρεία χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων υπέρ της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του επιχειρηματικού κόσμου·

5. τονίζει τη σημασία των μέτρων 
υποστήριξης της απασχόλησης και των 
επιχειρήσεων για μια επιτυχή οικονομική 
ανάκαμψη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβούν σε ευρεία χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων υπέρ της 
επαγγελματικής κατάρτισης, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του επιχειρηματικού κόσμου·

Or. en

Τροπολογία 29
Gerardo Galeote

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει τη σημασία των μέτρων 
υποστήριξης της απασχόλησης και των 
επιχειρήσεων για μια επιτυχή οικονομική 
ανάκαμψη· καλεί τα κράτη μέλη να 
προβούν σε ευρεία χρήση των 

5. τονίζει τη σημασία των μέτρων 
υποστήριξης της απασχόλησης και των 
επιχειρήσεων για μια επιτυχή οικονομική 
ανάκαμψη· καλεί τα κράτη μέλη σε ευρεία 
χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, 
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διαρθρωτικών ταμείων υπέρ της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας, των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και 
του επιχειρηματικού κόσμου·

προκειμένου να διασφαλίσουν τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και να 
προωθήσουν τις ΜΜΕ και την
επιχειρηματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 30
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει τη σημασία των επιχειρήσεων 
της κοινωνικής οικονομίας, όπως των 
συνεταιριστικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, που συμβάλλουν σε βιώσιμα
οικονομικά πρότυπα και προωθούν τη 
χρηματοοικονομική ένταξη· καλεί την 
Επιτροπή να στηρίξει τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις περιορίζοντας τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια για τη λήψη 
κοινοτικής χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 31
Gerardo Galeote

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. προτρέπει τις τράπεζες και τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις διευκολύνσεις 
που τους παρέχονται για να διατηρήσουν 
και να στηρίξουν τον δανεισμό της 
οικονομίας και να μετακυλίσουν τις 
βασικές μειώσεις επιτοκίων στους 
δανειολήπτες·
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Or. en

Τροπολογία 32
Gerardo Galeote

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν συχνότερα τις δυνατότητες 
που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και ειδικότερα τα 
χρηματοοικονομικά μέσα JESSICA και 
JEREMIE. Τονίζει τη σημασία του 
JASPERS για την ετοιμασία σχεδίων·

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν συχνότερα τις δυνατότητες 
που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και 
ειδικότερα τα χρηματοοικονομικά μέσα 
JESSICA και JEREMIE, καθώς και την 
πρόσφατη πρωτοβουλία Jasmine για την 
ανάπτυξη οργανισμών 
μικροχρηματοδότησης στην Ευρώπη με 
σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της
απασχόλησης· τονίζει, επίσης, τη σημασία 
του JASPERS για την ετοιμασία σχεδίων·

Or. en

Τροπολογία 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν συχνότερα τις δυνατότητες 
που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και ειδικότερα τα 
χρηματοοικονομικά μέσα JESSICA και 
JEREMIE. Τονίζει τη σημασία του 
JASPERS για την ετοιμασία σχεδίων·

6. παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν συχνότερα τις δυνατότητες 
που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και ειδικότερα τα 
χρηματοοικονομικά μέσα JESSICA και 
JEREMIE· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο απλούστευσης
των όρων για τη διάθεση των κονδυλίων 
από τα δύο τελευταία μέσα· τονίζει τη 
σημασία του JASPERS για την ετοιμασία 
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σχεδίων·

Or. en

Τροπολογία 34
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει 
την τεχνική συνδρομή που προσφέρει στα 
κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα των σχεδίων και η 
αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής τους·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει 
την τεχνική συνδρομή που προσφέρει στα 
κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα των σχεδίων και η 
αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής τους· 
τονίζει την άμεση ανάγκη διάδοσης των 
πληροφοριών στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές σχετικά με την 
τροποποίηση των στρατηγικών και 
επιχειρησιακών σχεδίων από τις αρχές 
όσον αφορά αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 35
Emanuel Jardim Fernandes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει 
την τεχνική συνδρομή που προσφέρει στα 
κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα των σχεδίων και η 
αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής τους·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει 
την τεχνική συνδρομή που προσφέρει στα 
κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα των σχεδίων και η 
αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής τους 
και προτείνει τη δημιουργία ενός 
πανευρωπαϊκού ταμείου έκτακτης 
ανάγκης που θα παρέχει βοήθεια στα 
κράτη μέλη για την αντιμετώπιση 
μελλοντικών κρίσεων παρόμοιων με την 
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τρέχουσα·

Or. en

Τροπολογία 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει 
την τεχνική συνδρομή που προσφέρει στα 
κράτη μέλη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα των σχεδίων και η 
αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής τους·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει 
την τεχνική συνδρομή που προσφέρει στα 
κράτη μέλη και να ενθαρρύνει την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των περιφερειών προκειμένου να 
βελτιωθεί η ποιότητα των σχεδίων και η 
αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής τους·

Or. en

Τροπολογία 37
Gerardo Galeote

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί να αναπτυχθούν κατάλληλα 
λεπτομερή κριτήρια και πρότυπα για τη 
στενή παρακολούθηση και διαρκή 
επαναξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των σχεδίων 
ανάκαμψης σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, έχοντας υπόψη ότι η συνολική
έκταση της κρίσης δεν μπορεί ακόμη να 
αξιολογηθεί πλήρως·

Or. en
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Τροπολογία 38
Jean Marie Beaupuy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
επιπτώσεις των μεταβολών επί της 
εκτέλεσης των διαρθρωτικών ταμείων και 
να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του 
κατά την ενδιάμεση ανασκόπηση των 
κοινοτικών στρατηγικών 
προσανατολισμών για τη συνοχή.

8. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
επιπτώσεις των μεταβολών επί της 
εκτέλεσης των διαρθρωτικών ταμείων και 
να αξιολογήσει το 2010 την 
αποτελεσματικότητα των 
μεταρρυθμίσεων που έχουν δρομολογηθεί
στο πλαίσιο των προαναφερθεισών 
διαδικασιών.

Or. en

Τροπολογία 39
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
επιπτώσεις των μεταβολών επί της 
εκτέλεσης των διαρθρωτικών ταμείων και 
να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του κατά 
την ενδιάμεση ανασκόπηση των 
κοινοτικών στρατηγικών 
προσανατολισμών για τη συνοχή.

8. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις 
επιπτώσεις των μεταβολών επί της 
εκτέλεσης των διαρθρωτικών ταμείων και 
να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις του κατά 
την ενδιάμεση ανασκόπηση στις 
προτάσεις της για την επόμενη γενιά 
προγραμμάτων των διαρθρωτικών 
ταμείων.

Or. en
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