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Τροπολογία 1
Jean Marie Beaupuy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης 
Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη 
διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στο 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια 
βάση για τα σχέδια στον τομέα της 
περιφερειακής πολιτικής
(2008/2064(INI))

Or. fr

Τροπολογία 2
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 158 της Συνθήκης, προκειμένου να 
ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική 
της συνοχή, η Κοινότητα αποσκοπεί στη 
μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων 
περιφερειών και της υστέρησης των πλέον 
μειονεκτουσών περιοχών ή νησιών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 158 της Συνθήκης, προκειμένου να 
ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική 
της συνοχή και να βελτιώσει την ποιότητα 
ζωής για όλους τους πολίτες της ΕΕ, η 
Κοινότητα αποσκοπεί στη μείωση των 
ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων 
ανάπτυξης των διάφορων περιφερειών και 
της υστέρησης των πλέον μειονεκτουσών 
περιοχών ή νησιών,

Or. en
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Τροπολογία 3
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 158 της Συνθήκης, προκειμένου να 
ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική 
της συνοχή, η Κοινότητα αποσκοπεί στη 
μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων 
περιφερειών και της υστέρησης των πλέον 
μειονεκτουσών περιοχών ή νησιών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 158 της Συνθήκης, προκειμένου να 
ενισχύσει την οικονομική, την κοινωνική 
και την εδαφική της συνοχή, η Κοινότητα 
αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων 
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των 
διάφορων περιφερειών και της υστέρησης 
των πλέον μειονεκτουσών περιοχών ή 
νησιών,

Or. es

Τροπολογία 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 158 της Συνθήκης, προκειμένου να 
ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική 
της συνοχή, η Κοινότητα αποσκοπεί στη 
μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων 
περιφερειών και της υστέρησης των πλέον 
μειονεκτουσών περιοχών ή νησιών,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 158 της Συνθήκης, προκειμένου να 
ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική 
της συνοχή, η Κοινότητα αποσκοπεί στη 
μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των 
επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων 
περιφερειών και της υστέρησης των πλέον 
μειονεκτουσών περιοχών ή νησιών, 
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών 
περιοχών,

Or. en
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Τροπολογία 5
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες 
εκθέσεις για τη συνοχή υποδεικνύουν μια 
τάση επιδείνωσης των εδαφικών 
ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών 
περιφερειών και σε υποπεριφερειακό 
επίπεδο, ανισότητες που χαρακτηρίζονται 
από φαινόμενα όπως π.χ. ο χωροταξικός 
διαχωρισμός, τα οποία έχουν ευνοήσει 
την εμφάνιση ορισμένων μορφών 
γκετοποίησης και τη συνεχή υποβάθμιση 
κάποιων απόμακρων και ως επί το  
πλείστον αγροτικών περιοχών,

Or. es

Τροπολογία 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά 
αυτών των προτεραιοτήτων σε 
επιχειρησιακά προγράμματα αναμένεται να 
καταστήσει τις περιφέρειες ικανές να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης, την αειφόρο ανάπτυξη, 
τις διαρθρωτικές, δημογραφικές και 
κλιματικές αλλαγές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά 
αυτών των προτεραιοτήτων σε 
επιχειρησιακά προγράμματα αναμένεται να 
καταστήσει τις περιφέρειες ικανές να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης, την αειφόρο ανάπτυξη, 
τις διαρθρωτικές, δημογραφικές και 
κλιματικές αλλαγές και να ενισχύσει την 
αειφόρο ανάπτυξη,

Or. en
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Τροπολογία 7
Domenico Antonio Basile

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά 
αυτών των προτεραιοτήτων σε 
επιχειρησιακά προγράμματα αναμένεται να 
καταστήσει τις περιφέρειες ικανές να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης, την αειφόρο ανάπτυξη, 
τις διαρθρωτικές, δημογραφικές και 
κλιματικές αλλαγές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά 
αυτών των προτεραιοτήτων σε 
επιχειρησιακά προγράμματα αναμένεται να 
καταστήσει τις περιφέρειες ικανές να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 
παγκοσμιοποίησης, την αειφόρο ανάπτυξη, 
τις διαρθρωτικές και τις δημογραφικές 
αλλαγές,

Or. it

Τροπολογία 8
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη H

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
υποχρεούνταν από τον γενικό κανονισμό 
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο 
Συνοχής να διαθέσουν το 60% των 
συνολικών δαπανών για τον στόχο της 
συνοχής και το 75% για τον στόχο της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης σε προτεραιότητες που 
σχετίζονται με τη στρατηγική της 
Λισαβόνας,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη 
που είχαν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση πριν από την 1η Μαΐου 2004 
υποχρεούνταν από τον γενικό κανονισμό 
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο 
Συνοχής να διαθέσουν το 60% των 
συνολικών δαπανών για τον στόχο της 
σύγκλισης και το 75% για τον στόχο της 
περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και 
απασχόλησης σε προτεραιότητες που 
σχετίζονται με τη στρατηγική της 
Λισαβόνας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση την, ή μετά από την 
1η Μαΐου 2004 συστάθηκε να 
υιοθετήσουν την ίδια προσέγγιση,

Or. pl
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Τροπολογία 9
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηστή 
διακυβέρνηση και η εφαρμογή της αρχής 
της εταιρικής σχέσης, σε συνδυασμό με 
μια ισχυρή θεσμική και διοικητική 
ικανότητα, είναι απαραίτητες για την 
επιτυχημένη υλοποίηση της πολιτικής 
συνοχής,

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφορία, η 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
η πρόληψη των διακρίσεων λόγω φύλου, 
φυλής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, η χρηστή 
διακυβέρνηση και η εφαρμογή της αρχής 
της εταιρικής σχέσης, σε συνδυασμό με 
μια ισχυρή θεσμική και διοικητική 
ικανότητα, είναι απαραίτητες για την 
επιτυχημένη υλοποίηση της πολιτικής 
συνοχής,

Or. en

Τροπολογία 10
Samuli Pohjamo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. σημειώνει με ανησυχία την 
καθυστερημένη έναρξη της νέας περιόδου 
προγραμματισμού σε πολλά κράτη μέλη, 
η οποία θέτει σε κίνδυνο την 
αποτελεσματική χρήση της 
χρηματοδότησης·

Or. fi
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Τροπολογία 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι οι αρχές της αειφορίας, της ισότητας 
των ευκαιριών και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, καθώς και της εταιρικής 
σχέσης, δεν έχουν εφαρμοστεί και 
τεκμηριωθεί επαρκώς σε πολλά εθνικά 
στρατηγικά πλαίσια αναφοράς και 
επιχειρησιακά προγράμματα· επικρίνει το 
γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ωστόσο 
εγκρίνει επιχειρησιακά προγράμματα με
τις συγκεκριμένες ελλείψεις και δεν έχει 
επιμείνει σε βελτιώσεις από τα κράτη 
μέλη ή τις περιφέρειες·

Or. de

Τροπολογία 12
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει την αποφασιστικότητα των 
κρατών μελών να ανταποκριθούν στις 
ιδιαίτερες εδαφικές ανάγκες που 
προκύπτουν από τη γεωγραφική τους θέση 
και την οικονομική και θεσμική τους 
ανάπτυξη, χαράσσοντας στρατηγικές για 
τη μείωση των ενδοπεριφερειακών και των 
διαπεριφερειακών ανισορροπιών· 
επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων 
παραμένει ο πρωταρχικός στόχος της 
περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ·

2. επισημαίνει την αποφασιστικότητα των 
κρατών μελών να ανταποκριθούν στις 
ιδιαίτερες εδαφικές ανάγκες που 
προκύπτουν από τη γεωγραφική τους θέση 
και την οικονομική και θεσμική τους 
ανάπτυξη, χαράσσοντας στρατηγικές για 
τη μείωση των ενδοπεριφερειακών και των 
διαπεριφερειακών ανισορροπιών· 
επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
τόσο η οικονομική και περιβαλλοντικά 
υγιής ανάπτυξη, όσο και η μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων παραμένουν ο 
πρωταρχικός στόχος της περιφερειακής 
πολιτικής της ΕΕ·
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Τροπολογία 13
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η σύγκλιση μεταξύ των 
κρατών ενδέχεται να υποκρύπτει ένα 
συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα τόσο
μεταξύ των περιφερειών όσο και στο 
εσωτερικό αυτών· σημειώνει επιπλέον ότι 
αυτές οι περιφερειακές και τοπικές 
ανισότητες παρατηρούνται σε διάφορους 
τομείς, όπως απασχόληση, 
παραγωγικότητα, εισόδημα, μορφωτικό 
επίπεδο και δυνατότητες καινοτομίας·
τονίζει τη σημασία της εδαφικής 
διάστασης της συνοχής για να 
υπερκεραστούν τα συγκεκριμένα 
προβλήματα·

Or. es

Τροπολογία 14
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. τονίζει τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά, όπως οι ορεινές 
περιοχές, τα νησιά, οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές, οι απομακρυσμένες μεθοριακές 
πόλεις, οι περιοχές που πλήττονται από 
συρρίκνωση του πληθυσμού και οι 
παραμεθόριες περιοχές·
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Or. es

Τροπολογία 15
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκτιμά τις προσπάθειες των εθνικών 
αρχών να διασφαλίσουν ότι η μέση 
κατανομή των δαπανών για την επίτευξη 
της ατζέντας της Λισαβόνας συνιστά το 
65% των διαθέσιμων κονδυλίων στις 
περιφέρειες σύγκλισης και το 82% στις 
περιφέρειες του στόχου περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, που 
στην πραγματικότητα είναι περισσότερα 
από αυτά που ζητήθηκαν αρχικά·

3. σημειώνει τις προσπάθειες των εθνικών 
αρχών να διασφαλίσουν ότι η μέση 
κατανομή των δαπανών για την επίτευξη 
της ατζέντας της Λισαβόνας συνιστά το 
65% των διαθέσιμων κονδυλίων στις 
περιφέρειες σύγκλισης και το 82% στις 
περιφέρειες του στόχου περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης, που 
στην πραγματικότητα είναι περισσότερα 
από αυτά που ζητήθηκαν αρχικά·
αμφιβάλλει ωστόσο αν η διάθεση των 
πόρων σύμφωνα με τη Στρατηγική της 
Λισαβόνας συμβάλλει στη μείωση των 
περιφερειακών ανισοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 16
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι μικρές εταιρείες και οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, ιδίως οι 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, για την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, μέσω της σημαντικής συμβολής 
τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση·
ζητεί επομένως μια ενεργό πολιτική που 
θα υποστηρίζει όλες τις μορφές 
καινοτομίας σε αυτές τις επιχειρήσεις και 
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προτρέπει την Επιτροπή να δημιουργήσει 
ευκαιρίες για μια αμοιβαία συνεργασία 
μεταξύ των επιχειρήσεων, του δημόσιου 
τομέα, των σχολείων και των 
πανεπιστημίων, προκειμένου να 
δημιουργηθούν θύλακες περιφερειακής 
καινοτομίας στο πνεύμα της Στρατηγικής 
της Λισαβόνας·

Or. es

Τροπολογία 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, από όλους τους πόρους των 
διαρθρωτικών ταμείων που διατίθενται 
για τις μεταφορές (περίπου 82 
δισεκατομμύρια ευρώ), μόνο περίπου το
31% (περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ) 
προορίζεται για τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές· θεωρεί υπερβολικά μικρό το 
συγκεκριμένο ποσοστό για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ό,τι 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος 
και την καταπολέμησης της αλλαγής του 
κλίματος· υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά 
του σχετικά με την πρώτη δέσμη μέτρων 
για τους σιδηροδρόμους, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζήτησε να διατεθεί ποσοστό 
ύψους τουλάχιστον 40% για τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές·

Or. de
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Τροπολογία 18
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συγχαίρει τα κράτη μέλη για τις 
προσπάθειές τους να δώσουν 
προτεραιότητα στις επενδύσεις που 
στοχεύουν στην αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης και στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων, καθώς και στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, στα 
προγράμματά τους που χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

6. συγχαίρει τα κράτη μέλη για τις 
προσπάθειές τους να δώσουν 
προτεραιότητα στις επενδύσεις που 
στοχεύουν στην αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης και στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων, καθώς και στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, στα 
προγράμματά τους που χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·  
τονίζει ότι είναι σημαντικό και 
απαραίτητο να συνεχιστούν οι 
προσπάθειες για την υποστήριξη της 
απασχόλησης δεδομένης της 
εντεινόμενης οικονομικής κρίσης στην 
Ευρώπη·

Or. pl

Τροπολογία 19
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συγχαίρει τα κράτη μέλη για τις 
προσπάθειές τους να δώσουν 
προτεραιότητα στις επενδύσεις που 
στοχεύουν στην αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης και στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων, καθώς και στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, στα 
προγράμματά τους που χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·

6. συγχαίρει τα κράτη μέλη για τις 
προσπάθειές τους να δώσουν 
προτεραιότητα στις επενδύσεις που 
στοχεύουν στην αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης, στη διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και στη βελτίωση των 
δεξιοτήτων, καθώς και στην 
καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, στα 
προγράμματά τους που χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο·
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Or. es

Τροπολογία 20
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. εγκρίνει τα μέτρα που υποστηρίζει το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το 
πρόγραμμα PROGRESS (2007-2013), τα 
οποία έχουν καταρτιστεί για να 
συμβάλλουν στην εξάλειψη των 
διακρίσεων και στη βελτίωση της 
κατάστασης των γυναικών στην αγορά 
εργασίας·

Or. pl

Τροπολογία 21
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενσωμάτωσης της διάστασης των φύλων, 
των ίσων ευκαιριών και των ειδικών 
αναγκών των ανθρώπων με αναπηρία και 
των ηλικιωμένων ανθρώπων σε κάθε 
στάδιο της υλοποίησης και της 
αξιολόγησης της πολιτικής συνοχής·

Or. es
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Τροπολογία 22
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του 
προβλήματος της συρρίκνωσης του 
πληθυσμού σε πολλά μέρη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
συνεπιφέρει τη γήρανση του πληθυσμού, 
την απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου, την 
έξοδο κεφαλαίων, την αύξηση του κόστος 
των υπηρεσιών κλπ.·

Or. es

Τροπολογία 23
Domenico Antonio Basile

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ως στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος, την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος
και την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης πρέπει να ενταχθούν σε όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα, και εκτιμά τις 
δεσμεύσεις των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, 
διαθέτοντας σε αυτά περίπου το ένα τρίτο 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
πολιτική συνοχής· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα 
ειδικά κονδύλια για την καταπολέμηση 
της αλλαγής του κλίματος και την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης δεν 
επαρκούν για την κάλυψη των 
πραγματικών αναγκών·

7. θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ως στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος και την 
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
πρέπει να ενταχθούν σε όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα, και εκτιμά τις 
δεσμεύσεις των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, 
διαθέτοντας σε αυτά περίπου το ένα τρίτο 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
πολιτική συνοχής· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα 
ειδικά κονδύλια για την προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης δεν επαρκούν για 
την κάλυψη των πραγματικών αναγκών·

Or. it
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Τροπολογία 24
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ως στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος, την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
και την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης πρέπει να ενταχθούν σε όλα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα, και εκτιμά 
τις δεσμεύσεις των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων,
διαθέτοντας σε αυτά περίπου το ένα τρίτο 
του συνολικού προϋπολογισμού για την 
πολιτική συνοχής· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα 
ειδικά κονδύλια για την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος και την προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των πραγματικών 
αναγκών·

7. θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ως στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος, την 
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος 
και την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης πρέπει να ενταχθούν καλύτερα
σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα, και 
προτρέπει τα κράτη μέλη να 
αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα θέματα
και να διασφαλίσουν ότι τα τελευταία 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
ανάπτυξης, της εκτίμησης, της
υλοποίησης και της παρακολούθησης των 
έργων· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα ειδικά 
κονδύλια για την καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος και την προώθηση 
της ενεργειακής απόδοσης και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν 
επαρκούν για την κάλυψη των 
πραγματικών αναγκών· ως εκ τούτου, 
προτρέπει τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να αναθεωρήσουν αναλόγως 
τα επιχειρησιακά τους προγράμματα·

Or. en

Τροπολογία 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει ότι υπάρχει ουσιαστική 
διαφορά στον τρόπο με τον οποίο 
κατανέμουν τους πόρους τα κράτη μέλη 

8. σημειώνει ότι υπάρχει ουσιαστική 
διαφορά στον τρόπο με τον οποίο 
κατανέμουν τους πόρους τα κράτη μέλη 
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της ΕΕ των 15 και τα νέα κράτη μέλη στον 
τομέα αυτόν, και αναγνωρίζει την ανάγκη 
των νέων κρατών μελών να διαθέτουν 
σημαντικούς πόρους για την επίτευξη του
μέσου επιπέδου περιβαλλοντικής 
προστασίας της ΕΕ, που είναι το ελάχιστο 
που απαιτείται για τη διασφάλιση της 
αειφόρου ανάπτυξης·

της ΕΕ των 15 και τα νέα κράτη μέλη στον 
τομέα αυτόν, και αναγνωρίζει την ανάγκη 
των νέων κρατών μελών να διαθέτουν 
πολύ περισσότερους πόρους για την 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ σχετικά με 
το περιβάλλον, το κλίμα και τη 
βιοποικιλότητα, όπως αυτοί ορίζονται 
στο κοινοτικό κεκτημένο·

Or. en

Τροπολογία 26
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή 
θα έχει επιπτώσεις στη συνοχή, αν και ο 
αντίκτυπός της θα ποικίλλει ανάλογα με 
την περιφέρεια· οι φυσικές καταστροφές, 
όπως π.χ. δασικές πυρκαγιές, ξηρασίες 
και πλημμύρες, θα είναι συχνότερες και 
δριμύτερες και θα απαιτούν διαφορετικές 
δράσεις ανάλογα με την πληγείσα 
ευρωπαϊκή περιφέρεια· θεωρεί ότι η 
πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα πρέπει να είναι πιο «φιλική 
προς το περιβάλλον» αλλά επισημαίνει ότι 
το πεδίο εφαρμογής που έχει προβλεφθεί
για αυτόν τον τομέα στην πολιτική 
συνοχής είναι περιορισμένο· πιστεύει ότι 
η καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος θα πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστεί στα πλαίσια και των 
άλλων κοινοτικών πολιτικών·

Or. es
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Τροπολογία 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8a. θεωρεί ότι σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αξιοποιούν την έννοια της επίτευξης 
συνεργειών μεταξύ της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, όπως ορίζεται στις  
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της 
Κοινότητας για τη συνοχή  και να 
διαθέτουν περισσότερους πόρους σε έργα 
που προάγουν την πράσινη οικονομία, τις 
πράσινες θέσεις εργασίας και την 
πράσινη καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
και η αρχή της εταιρικής σχέσης είναι 
βασικά στοιχεία της νομιμότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, της 
διαφάνειας και αποτελεσματικότητάς τους 
κατά το στάδιο του προγραμματισμού και 
ιδίως κατά τη διαδικασία υλοποίησης· 
επιδοκιμάζει, συνεπώς, τις προσπάθειες
που κατέβαλαν όλα τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα θεσμικά τους 
πλαίσια και παραδόσεις, προκειμένου να 
ενισχύσουν την αρχή της εταιρικής σχέσης 
στα προγράμματά τους για την τρέχουσα 
περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
γενικού κανονισμού για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 

9. θεωρεί ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 
και η αρχή της εταιρικής σχέσης είναι 
βασικά στοιχεία της νομιμότητας των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων, της 
διαφάνειας και αποτελεσματικότητάς τους 
κατά το στάδιο του προγραμματισμού και 
ιδίως κατά τη διαδικασία υλοποίησης· 
επιδοκιμάζει, συνεπώς, τις προσπάθειες 
που κατέβαλαν όλα τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα θεσμικά τους 
πλαίσια και παραδόσεις, προκειμένου να 
ενισχύσουν την αρχή της εταιρικής σχέσης 
στα προγράμματά τους για την τρέχουσα 
περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 
γενικού κανονισμού για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ 
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και το Ταμείο Συνοχής· συνιστά ειδικότερα 
στα νέα κράτη μέλη που διαθέτουν μικρή 
εμπειρία στη δημιουργία αποτελεσματικών 
εταιρικών σχέσεων να ενισχύουν με 
συνέπεια την αρχή της εταιρικής σχέσης 
κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων·

και το Ταμείο Συνοχής· συνιστά ειδικότερα 
στα νέα κράτη μέλη που διαθέτουν μικρή 
εμπειρία στη δημιουργία αποτελεσματικών 
εταιρικών σχέσεων να ενισχύουν με 
συνέπεια την αρχή της εταιρικής σχέσης 
και της διαφάνειας κατά την υλοποίηση 
των επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Or. en

Τροπολογία 29
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις 
στην εφαρμογή της διαρθρωτικής 
πολιτικής οφείλονται μεταξύ άλλων στην 
υπερβολική δυσκαμψία των διαδικασιών 
και ότι για τον λόγο αυτό οι 
συγκεκριμένες διαδικασίες θα πρέπει να 
εκσυγχρονιστούν καθιερώνοντας μια 
σαφή διάκριση ευθυνών και 
αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωσης, τα κράτη μέλη και τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές·

Or. es

Τροπολογία 30
Rumiana Jeleva

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. καλεί τα κράτη μέλη να 
συνεργάζονται στενά με τις περιφερειακές 
και τις τοπικές αρχές ήδη από το στάδιο 
του σχεδιασμού των εθνικών 
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στρατηγικών πλαισίων αναφοράς 
προκειμένου να διασφαλίζεται μια 
βέλτιστη εφαρμογή των εθνικών 
στρατηγικών και να υπηρετούνται 
πλήρως τα ιδανικά που ενυπάρχουν στην 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση·

Or. en

Τροπολογία 31
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης 
της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα με τη μορφή των 
συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση 
πολλών έργων καίριας σημασίας 
προκειμένου να αυξηθούν  τα 
αποτελέσματα των επενδύσεων·

Or. pl

Τροπολογία 32
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. εκφράζει τη λύπη του για την 
ανεπαρκή αξιολόγηση της εφαρμογής της 
αρχής της εταιρικής σχέσης και για την 
ελλιπή προσοχή που δίνει η Επιτροπή 
σχετικά με το αν τα κράτη μέλη έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σε ό,τι 
αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα· θεωρεί 
ότι η υποβολή κατευθυντήριων γραμμών 
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σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της 
εταιρικής σχέσης  θα προσέφερε ένα 
απαραίτητο πλαίσιο αναφοράς τόσο για 
τις διοικητικές αρχές όσο και για την 
Επιτροπή· καλεί την Επιτροπή για άλλη 
μια φορά, δεδομένου του επείγοντος 
χαρακτήρα του ζητήματος λόγω των 
σταδίων παρακολούθησης και 
προσαρμογής των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη, να 
υποβάλει τις συγκεκριμένες 
κατευθυντήριες γραμμές και να παράσχει
στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες την 
αναγκαία υποστήριξη για την εφαρμογή 
τους·

Or. de

Τροπολογία 33
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9β. θεωρεί ότι πρέπει να διενεργηθεί 
αξιολόγηση του συντονισμού και της 
συμπληρωματικότητας των 
προγραμμάτων των διαρθρωτικών 
ταμείων με τα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης· σημειώνει ότι η πραγματική 
εμπειρία δείχνει ότι οι συνέργειες μεταξύ 
των δύο προγραμμάτων δεν 
αξιοποιούνται επαρκώς·

Or. de

Τροπολογία 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκτιμά ιδιαίτερα την ενσωμάτωση από 
τα νέα κράτη μέλη των αποτελεσμάτων 
των κοινοτικών πρωτοβουλιών URBAN 
και EQUAL στα επιχειρησιακά 
προγράμματα για την περίοδο 2007 - 2013· 
εκφράζει την επιδοκιμασία του για τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια για την 
αειφόρο αστική ανάπτυξη, δεδομένου ότι 
οι πόλεις και οι κωμοπόλεις φιλοξενούν 
βιομηχανίες στις οποίες οφείλεται η 
οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας· επιπλέον, θεωρεί ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι 
δυνατότητες των προγραμμάτων του 
στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», 
προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη 
και να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί 
ανάπτυξης· 

11. εκτιμά ιδιαίτερα την ενσωμάτωση από 
τα νέα κράτη μέλη των αποτελεσμάτων 
των κοινοτικών πρωτοβουλιών URBAN 
και EQUAL στα επιχειρησιακά 
προγράμματα για την περίοδο 2007 - 2013· 
εκφράζει την επιδοκιμασία του για τις 
προσπάθειες των κρατών μελών να 
εφαρμόσουν ολοκληρωμένα σχέδια για την 
αειφόρο αστική ανάπτυξη, δεδομένου ότι 
οι πόλεις και οι κωμοπόλεις φιλοξενούν 
βιομηχανίες στις οποίες οφείλεται η 
οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας· επιπλέον, θεωρεί ότι 
πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι 
δυνατότητες των προγραμμάτων του 
στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», 
καθώς και των μέσων Jessica, Jaspers, 
Jeremie και Jasmine, προκειμένου να 
επιταχυνθεί η ανάπτυξη και να επιτευχθούν 
υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης·
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