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PR_COD_2app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(00000/2006 – C6-0000/0000 – 2004/0495(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (00000/2006 – C6-0000/0000),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0495)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την κοινή θέση·

2. διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με την κοινή θέση·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με την Πρόεδρο του 
Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ·

4. αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως 
ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία 
με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 6.7.2005, P6_TA(2005)0279.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά σημαντικών 
τροποποιήσεων στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, οι οποίες αποσκοπούσαν στην 
προσαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης συγκεκριμένα, προκειμένου να ανταποκρίνεται αυτή στις ανάγκες 
μίας πολύ διαφορετικής Ένωσης. 

Στην διάρκεια της τελευταίας περιόδου προγραμματισμού και στο πλαίσιο της διευρυμένης 
Ένωσης, έχει γίνει αντιληπτή από όλους η διαρκώς αυξανόμενη σημασία της προστασίας του 
περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την επιδίωξη της οικονομικής ανάπτυξης, η βελτίωση των 
συνθηκών πρόσβασης των αναπήρων σε εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν με πόρους του 
δημοσίου τομέα και διασφαλίζουν μέριμνα υψηλής ποιότητας, καθώς και η εξάλειψη κάθε 
μορφής διακρίσεων. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μία βιώσιμη έννοια μόνο εάν θεμελιώνεται 
στο σεβασμό αυτών των ουσιωδών αρχών.

Δεδομένου ότι, κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμα περισσότερες μειονεκτούσες και 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές να μειώσουν την απόσταση που τις χωρίζει από τις 
ανεπτυγμένες περιοχές, υπήρξε διακαής επιθυμία του παρόντος εισηγητή να αποφευχθούν, 
στο μέτρο του δυνατού, οποιαδήποτε μέτρα ή μεταχείριση που θα ευνοούσαν, ενδεχομένως,
την μία ή την άλλη ομάδα κρατών μελών εις βάρος των υπολοίπων. Αυτό αποτέλεσε και 
αποτελεί μία κεντρική παράμετρο την οποία το Κοινοβούλιο προάσπισε στις 
διαπραγματεύσεις του με το Συμβούλιο και θα πρέπει να χαροποιεί την επιτροπή η 
διαπίστωση ότι η κοινή θέση τροποποιήθηκε κατά τρόπο ικανοποιητικό.

Θα ήμουν εντούτοις ασυνεπής αν ισχυριζόμουν ότι με διακατέχει απόλυτη ικανοποίηση. 
Παρά το κόστος της διεύρυνσης, τον αυξημένο αριθμό των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών 
και τις επιπρόσθετες προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουμε εάν επιθυμούμε την επιτυχία 
των διαρθρωτικών πολιτικών μας, οι πόροι που διατίθενται υπολείπονται κατά 0,04% του 
ποσού που είχε αρχικά προτείνει η Επιτροπή με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Οι 
διαπραγματεύσεις επί των δημοσιονομικών προοπτικών και της διοργανικής συμφωνίας 
υπήρξαν σκληρές και, εάν η παράτασή τους προκάλεσε ενδεχομένως καθυστερήσεις στην 
προετοιμασία της επόμενης περιόδου προγραμματισμού, πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι δεν 
ευθύνεται γι αυτό το Κοινοβούλιο. Υπήρξαμε σταθεροί στα αιτήματά μας και συνεργάσιμοι 
στις διαπραγματεύσεις τόσο με την Προεδρία του Συμβουλίου όσο και με την Επιτροπή. 
Αυτό το πνεύμα συνεργασίας που επιδείξαμε συνέβαλε στην επιτυχία που σημειώσαμε. 
Αξιοσημείωτη μεταξύ των όσων επιτύχαμε είναι η σημαντική αύξηση των 
χρηματοπιστωτικών πόρων που προορίζονται για την εδαφική συνοχή, στόχος που αποκτά 
εξαιρετική σημασία στο πλαίσιο της διεύρυνσης.

Όπως έχω τονίσει πολλάκις στο παρελθόν, σε περιόδους δημοσιονομικής λιτότητας είναι 
σημαντικό να μην αναλώνει κανείς την ενέργειά του σε πολλά αλλά να παραμένει αντιθέτως 
συγκεντρωμένος στην αποστολή του. Για τον λόγο αυτό υποστήριξα την άποψη της 
Επιτροπής ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου της ανταγωνιστικότητας των 
περιφερειών και της απασχόλησης πρέπει να επικεντρωθούν στις τρεις προτεραιότητες που 
απαριθμούνται στην πρόταση της Επιτροπής. Δικαιούμαι, πιστεύω, να ισχυριστώ ότι, χάρη 
στις παρεμβάσεις μας, ο στόχος αυτός παραμένει κεντρικό στοιχείο της περιφερειακής 
πολιτικής και ότι ένα σημαντικό ποσοστό των διαθέσιμων πόρων θα διατεθεί σε αυτές τις 
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προτεραιότητες, όπως ακριβώς επιθυμούσε το Κοινοβούλιο.

Η επιτυχία του Κοινοβουλίου δεν περιορίζεται στην επίτευξη των απαραίτητων αλλαγών
στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και των υπολοίπων ζητημάτων που 
αναφέρθηκαν ανωτέρω. Η φωνή του Κοινοβουλίου ακούστηκε επίσης σε εκείνους τους 
τομείς της εταιρικής σχέσης όπου, βάσει του γενικού κανονισμού, προβλέπεται μεγαλύτερη 
ανάμειξη της κοινωνίας των πολιτών και των ΜΚΟ. Το δε ζήτημα της ασφάλειας και της 
προστασίας, μεγίστης σημασίας προκειμένου να αποφευχθεί η παρείσφρηση και η κατάχρηση 
των πόρων μας από το οργανωμένο έγκλημα, θα αποτελέσει θέμα δήλωσης της Επιτροπής.

Δεδομένης της ευτυχούς κατάληξης των διαπραγματεύσεων στις οποίες αναφέρθηκα 
ανωτέρω, είμαι σε θέση να εισηγηθώ χωρίς καμία επιφύλαξη την έγκριση της κοινής θέσης 
του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις. 


