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6. απνθαζίδεη λα αλαιάβεη επίζεο δξάζε 

φζνλ αθνξά ηελ ηξέρνπζα θξίζε πνπ 

πιήηηεη ηνπο επξσπαίνπο γεσξγνχο, ηδίσο 

ζηνλ γαιαθηνθνκηθφ ηνκέα, θαη λα 

ελζσκαηψζεη ήδε ζηε ζέζε ηνπ γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 2016 ηα χςνπο 500 

εθαηνκκπξίσλ επξψ έθηαθηα κέηξα 

ζηήξημεο πνπ εμήγγεηιε ε Επηηξνπή· 

επειπηζηεί φηη ε δηνξζσηηθή επηζηνιή αξηζ. 

2/2016 ηεο Επηηξνπήο ζα επηηξέςεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη αθξηβείο γξακκέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα εληζρπζνχλ ζην 

πιαίζην απηφ· ραηξεηίδεη ηελ απφθαζε ηεο 

Επηηξνπήο λα κεηαθέξεη 

αρξεζηκνπνίεηεο πηζηψζεηο ηνπ 

απνζεκαηηθνχ γηα ηελ θξίζε απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 2015 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

2016, ζεκεηψλεη δε φηη απηά ηα κε 

δαπαλεζέληα πνζά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα επηζηξνθέο ζηνπο δηθαηνχρνπο 

ακέζσλ εληζρχζεσλ φπσο πξνβιέπεηαη 

ζηνλ θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 1306/2013· 

6. απνθαζίδεη λα αλαιάβεη επίζεο δξάζε 

φζνλ αθνξά ηελ ηξέρνπζα θξίζε πνπ 

πιήηηεη ηνπο επξσπαίνπο γεσξγνχο, ηδίσο 

ζηνλ γαιαθηνθνκηθφ ηνκέα, θαη λα 

ελζσκαηψζεη ήδε ζηε ζέζε ηνπ ηνπο 

πξφζζεηνπο πφξνπο γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016, νη νπνίνη ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα χςνπο 500 

εθαηνκκπξίσλ επξψ έθηαθηα κέηξα 

ζηήξημεο πνπ εμήγγεηιε ε Επηηξνπή· 

επειπηζηεί φηη ε δηνξζσηηθή επηζηνιή αξηζ. 

2/2016 ηεο Επηηξνπήο ζα επηηξέςεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη αθξηβείο γξακκέο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα εληζρπζνχλ ζην 

πιαίζην απηφ, θαη ζε πνηνλ βαζκφ· 

ππελζπκίδεη φηη, αλ δελ ιεθζνχλ κέηξα 

φπσο ε δηαρείξηζε ηεο πξνζθνξάο, ε 

επείγνπζα ζηήξημε ζα απνδεηρζεί 

αλαπνηειεζκαηηθή γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζεκεξηλή κε βησζηκφηεηα ησλ αγξνηηθψλ 

αγνξψλ ελψ, επηπιένλ, ε ρξήζε 

απαξραησκέλσλ κέζσλ κε ζηφρν ηελ 

εμαγσγή ησλ δηαξζξσηηθψλ 

πιενλαζκάησλ έρεη ήδε απνδεηρζεί 

επηδήκηα γηα ηηο αγνξέο θαη ηνπο αγξφηεο 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο· πηζηεχεη, 

ζπλεπψο, φηη ε πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε 

δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξεο 

εμαγσγέο ηεο ΕΕ πξνο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο ζε ηηκέο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο 

αγνξέο θαη ηα εηζνδήκαηα ζηηο ρψξεο 
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 10a. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην 

γεγνλφο φηη νη νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ 

ηεο Επηηξνπήο ζπλερίδνπλ λα κελ είλαη 

ηζνξξνπεκέλεο, αθνχ θπξηαξρνχληαη απφ 

ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ· 

Or. en 
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20. επηβεβαηψλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ 

πξνο ην πξφγξακκα ITER θαη δεζκεχεηαη 

λα εμαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε 

ρξεκαηνδφηεζε· εθθξάδεη, σζηφζν, ηελ 

αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο 

πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο θαη ην πξφζζεην 

θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαζψο 

θαη ηηο ζρεηηθέο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο· εθθξάδεη, σο 

εθ ηνχηνπ, ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ην 

επίπεδν ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ITER ην 2016 

ζε ζχγθξηζε κε ην επηθαηξνπνηεκέλν 

ζρέδην θαη ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκψλ, ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζην 

Σπκβνχιην ηνπ ITER κφιηο ηνλ Ννέκβξην 

2015· αλακέλεη, σζηφζν, φηη ην ελ ιφγσ 

αλαζεσξεκέλν ζρέδην ζα παξέρεη επαξθή 

ζηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη νη 

ζπζηάζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, φπσο 

νξίζηεθαλ ζην ζρεηηθφ ςήθηζκα γηα ηελ 

απαιιαγή 2013
8
, έρνπλ ιεθζεί δεφλησο 

ππφςε θαη φηη ε νηθνλνκηθή επξσζηία θαη 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ ζα 

είλαη εμαζθαιηζκέλε· πξνηίζεηαη λα ζέζεη 

ην ζέκα απηφ ζηε ζπλδηαιιαγή γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 2016· πέξαλ ηνχησλ 

εκκέλεη ζηελ αλάγθε γηα πιήξε δηαθάλεηα 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζπλεηζθνξψλ απφ 

ηε Σχληεμε γηα Ελέξγεηα ζην πξφγξακκα 

ITER· δεηεί έλαλ αξκφδνληα κεραληζκφ 

20. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε 

ηηο πηζαλέο πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο θαη 

ην πξφζζεην θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ITER θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δπλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Έλσζεο· εθθξάδεη, σο εθ ηνχηνπ, ηε ιχπε 

ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζεη ην επίπεδν ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ ITER ην 2016 ζε ζχγθξηζε κε ην 

επηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην θαη 

ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκψλ, ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζην Σπκβνχιην 

ηνπ ITER κφιηο ηνλ Ννέκβξην 2015· 

θνβάηαη φηη ην ελ ιφγσ αλαζεσξεκέλν 

ζρέδην δελ ζα παξέρεη επαξθή ζηνηρεία πνπ 

ζα απνδεηθλχνπλ φηη νη ζπζηάζεηο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ, φπσο νξίζηεθαλ ζην 

ζρεηηθφ ςήθηζκα γηα ηελ απαιιαγή 2013, 

έρνπλ ιεθζεί δεφλησο ππφςε θαη φηη ε 

νηθνλνκηθή επξσζηία θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ ζα είλαη 

εμαζθαιηζκέλε· πξνηίζεηαη λα ζέζεη ην 

ζέκα απηφ ζηε ζπλδηαιιαγή γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 2016· πέξαλ ηνχησλ 

εκκέλεη ζηελ αλάγθε γηα πιήξε δηαθάλεηα 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζπλεηζθνξψλ απφ 

ηε Σχληεμε γηα Ελέξγεηα ζην πξφγξακκα 

ITER· δεηεί έλαλ αξκφδνληα κεραληζκφ 

ινγνδνζίαο πνπ λα παξέρεη ζαθή 

επηζθφπεζε ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην δηεζλέο 
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επηζθφπεζε ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην δηεζλέο 

έξγν θαη λα απνηηκά ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο· 

 

έξγν θαη λα απνηηκά ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο· 

8
 Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015, κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ απαιιαγή φζνλ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θνηλήο 

επηρείξεζεο γηα ηνλ ITER θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ζχληεμεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2013 (Κείκελα πνπ 

εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0168). 

8
 Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015, κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ απαιιαγή φζνλ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θνηλήο 

επηρείξεζεο γηα ηνλ ITER θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ζχληεμεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2013 (Κείκελα πνπ 

εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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20. επηβεβαηψλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ πξνο 

ην πξφγξακκα ITER θαη δεζκεχεηαη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε 

ρξεκαηνδφηεζε· εθθξάδεη, σζηφζν, ηελ 

αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο 

πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο θαη ην πξφζζεην 

θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαζψο 

θαη ηηο ζρεηηθέο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο· εθθξάδεη, σο 

εθ ηνχηνπ, ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ην 

επίπεδν ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ITER ην 2016 

ζε ζχγθξηζε κε ην επηθαηξνπνηεκέλν 

ζρέδην θαη ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκψλ, ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζην 

Σπκβνχιην ηνπ ITER κφιηο ηνλ Ννέκβξην 

2015· αλακέλεη, σζηφζν, φηη ην ελ ιφγσ 

αλαζεσξεκέλν ζρέδην ζα παξέρεη επαξθή 

ζηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη νη 

ζπζηάζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, φπσο 

νξίζηεθαλ ζην ζρεηηθφ ςήθηζκα γηα ηελ 

απαιιαγή 2013
8
, έρνπλ ιεθζεί δεφλησο 

ππφςε θαη φηη ε νηθνλνκηθή επξσζηία θαη 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ ζα 

είλαη εμαζθαιηζκέλε· πξνηίζεηαη λα ζέζεη 

ην ζέκα απηφ ζηε ζπλδηαιιαγή γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 2016· πέξαλ ηνχησλ 

εκκέλεη ζηελ αλάγθε γηα πιήξε δηαθάλεηα 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζπλεηζθνξψλ απφ 

ηε Σχληεμε γηα Ελέξγεηα ζην πξφγξακκα 

ITER· δεηεί έλαλ αξκφδνληα κεραληζκφ 

20. επηβεβαηψλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ πξνο 

ην πξφγξακκα ITER θαη δεζκεχεηαη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε 

ρξεκαηνδφηεζε· εθθξάδεη, σζηφζν, ηελ 

αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο 

πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο θαη ην πξφζζεην 

θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαζψο 

θαη ηηο ζρεηηθέο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο· εθθξάδεη, σο 

εθ ηνχηνπ, ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ην 

επίπεδν ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ITER ην 2016 

ζε ζχγθξηζε κε ην επηθαηξνπνηεκέλν 

ζρέδην θαη ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκψλ, ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζην 

Σπκβνχιην ηνπ ITER κφιηο ηνλ Ννέκβξην 

2015· αλακέλεη, σζηφζν, φηη ην ελ ιφγσ 

αλαζεσξεκέλν ζρέδην ζα παξέρεη επαξθή 

ζηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη νη 

ζπζηάζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, φπσο 

νξίζηεθαλ ζην ζρεηηθφ ςήθηζκα γηα ηελ 

απαιιαγή 2013
8
, έρνπλ ιεθζεί δεφλησο 

ππφςε θαη φηη ε νηθνλνκηθή επξσζηία θαη 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ ζα 

είλαη εμαζθαιηζκέλε· πξνηίζεηαη λα ζέζεη 

ην ζέκα απηφ ζηε ζπλδηαιιαγή γηα ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 2016· πέξαλ ηνχησλ 

εκκέλεη ζηελ αλάγθε γηα πιήξε δηαθάλεηα 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζπλεηζθνξψλ απφ 

ηε Σχληεμε γηα Ελέξγεηα ζην πξφγξακκα 

ITER· δεηεί έλαλ αξκφδνληα κεραληζκφ 
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ινγνδνζίαο πνπ λα παξέρεη ζαθή 

επηζθφπεζε ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην δηεζλέο 

έξγν θαη λα απνηηκά ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο· 

ινγνδνζίαο πνπ λα παξέρεη ζαθή 

επηζθφπεζε ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πφξσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην δηεζλέο 

έξγν θαη λα απνηηκά ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο· πξνηείλεη λα ηεζνχλ 

ζην απνζεκαηηθφ πηζηψζεηο πνπ ζα 

απνδεζκεπζνχλ κφλν εθφζνλ ην 

επηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην πξνγξάκκαηνο, 

πνπ πξνβιέπεηαη λα ππνβιεζεί ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2015, απνδεηθλχεη επαξθψο 

φηη νη ζπζηάζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ έρνπλ 

ιεθζεί δεφλησο ππφςε  

8
 Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015, κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ απαιιαγή φζνλ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θνηλήο 

επηρείξεζεο γηα ηνλ ITER θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ζχληεμεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2013 (Κείκελα πνπ 

εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0168). 

8
 Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015, κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ απαιιαγή φζνλ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θνηλήο 

επηρείξεζεο γηα ηνλ ITER θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ζχληεμεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2013 (Κείκελα πνπ 

εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Τροπολογία  16 

Indrek Tarand 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 20a. εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ 

γηα ηηο δειψζεηο εθ κέξνπο, κεηαμχ 

άιισλ, ηεο γεξκαληθήο θπβέξλεζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νχηε ην 

ρξνλνδηάγξακκα νχηε ην πξφγξακκα 

δαπαλψλ ηνπ ITER –πνπ έρεη ήδε 

αλαζεσξεζεί πξνο ηα επάλσ - είλαη 

ξεαιηζηηθά· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0298/17 

Τροπολογία  17 

Indrek Tarand 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 20 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 20β. ππνγξακκίδεη ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ππξεληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο ΕΕ θαη ζηελ ππνζηήξημε πξνο 

κειινληνζηξαθείο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο· πηζηεχεη, ζπλεπψο, φηη ε 

εγθαηάιεηςε ηνπ ζρεδίνπ ITER ζα 

απειεπζέξσλε αλαγθαίνπο πφξνπο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε 

ιεηηνπξγία· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0298/18 

Τροπολογία  18 

Indrek Tarand 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 20 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 20c. πηζηεχεη φηη ε γξακκή ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Επξαηφκ γηα ηελ 

ππξεληθή ζράζε θαη ηε ξαδηνπξνζηαζία 

ζα πξέπεη λα αλαπξνζαλαηνιηζηεί πξνο 

ηε δηάιπζε ππξεληθψλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη, ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, φηη νη πηζηψζεηο γηα 

ππξεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κνηλνχ 

Κέληξνπ Έξεπλαο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα 

δξαζηεξηφηεηεο αλαγθαίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή δηαζθαιίζεσλ· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Τροπολογία  19 

Indrek Tarand 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 21 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

21. δηαζέηεη κέξνο ησλ πηζηψζεσλ γηα ηελ 

ηππνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαη 

δεηεί λα πινπνηεζνχλ νη ζπζηάζεηο ηεο 

έθζεζεο Maystadt αλαθνξηθά κε ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Επξσπατθήο Σπκβνπιεπηηθήο Οκάδαο γηα 

ζέκαηα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(EFRAG), εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

επίζεο ηελ επηξξνή ηεο Έλσζεο ζηνλ 

θαζνξηζκφ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ· 

21. δηαζέηεη κέξνο ησλ πηζηψζεσλ γηα ηελ 

ηππνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαη 

δεηεί λα πινπνηεζνχλ νη ζπζηάζεηο ηεο 

έθζεζεο Maystadt αλαθνξηθά κε ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Επξσπατθήο Σπκβνπιεπηηθήο Οκάδαο γηα 

ζέκαηα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(EFRAG), εληζρχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

επίζεο ηελ επηξξνή ηεο Έλσζεο ζηνλ 

θαζνξηζκφ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ· 

εθθξάδεη επίζεο ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε 

ζεκαληηθή ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

πξνζθέξεη ε ΕΕ ζην ίδξπκα IFRS, ε 

νπνία δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ αλαγθαίεο 

βειηηψζεηο φζνλ αθνξά ηε ινγνδνζία, ηε 

δηαθάλεηα θαη ηε δεκνθξαηία· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Τροπολογία  20 

Indrek Tarand 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 28 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

28. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

παξνπζίαζε απφ ηελ Επηηξνπή ζπλνιηθήο 

δέζκεο κέηξσλ έθηαθηεο αλάγθεο χςνπο 

500 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ επξσπαίσλ αγξνηψλ, 

ηδίσο ζηνλ γαιαθηνθνκηθφ ηνκέα ελ κέζσ 

κείσζεο ησλ ηηκψλ βαζηθψλ πξντφλησλ θαη 

κεγαιχηεξεο παξαγσγήο γάιαθηνο· ηνλίδεη 

φηη νη ζπλέπεηεο είλαη πην ζνβαξέο ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο φπνπ ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ 

γαιαθηνθνκηθνχ ηνκέα είλαη 

αλακθηζβήηεηε· ελζσκαηψλεη ην πνζφ 

απηφ ζηελ αλάγλσζή ηνπ σο δείγκα 

ππνζηήξημεο πξνο ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

Επηηξνπήο θαη πξνζβιέπεη ζηελ πιήξε 

έληαμή ηνπ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλδηαιιαγήο βάζεη ηεο δηνξζσηηθήο 

επηζηνιήο· ππνγξακκίδεη φηη ε ελ ιφγσ 

δέζκε κέηξσλ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζην 

θάζκα κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δεκηψλ θαη 

καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη 

ζηνπο επξσπαίνπο αγξφηεο ην ξσζηθφ 

εκπάξγθν ζηα γεσξγηθά πξντφληα, 

δεδνκέλνπ φηη ε Ρσζία είλαη κέρξη ηνχδε ν 

δεχηεξνο πην ζεκαληηθφο πξννξηζκφο ησλ 

εμαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο 

Έλσζεο· 

 

28. ζεκεηψλεη ηελ παξνπζίαζε απφ ηελ 

Επηηξνπή ζπλνιηθήο δέζκεο κέηξσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο χςνπο 500 

εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ επξσπαίσλ αγξνηψλ, ηδίσο ζηνλ 

γαιαθηνθνκηθφ ηνκέα ελ κέζσ κείσζεο 

ησλ ηηκψλ βαζηθψλ πξντφλησλ θαη 

κεγαιχηεξεο παξαγσγήο γάιαθηνο· ηνλίδεη 

φηη νη ζπλέπεηεο είλαη πην ζνβαξέο ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο φπνπ ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ 

γαιαθηνθνκηθνχ ηνκέα είλαη 

αλακθηζβήηεηε· ελζσκαηψλεη ην πνζφ 

απηφ ζηελ αλάγλσζή ηνπ θαη πξνζβιέπεη 

ζηελ πιήξε έληαμή ηνπ ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο βάζεη ηεο 

δηνξζσηηθήο επηζηνιήο· ππελζπκίδεη φηη, 

ρσξίο κέηξα φπσο ε δηαρείξηζε ηεο 

πξνζθνξάο, ε επείγνπζα ζηήξημε ζα 

απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθή γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε ζεκεξηλή κε βησζηκφηεηα ησλ 

αγξνηηθψλ αγνξψλ θαη θηλδπλεχεη λα 

νδεγήζεη ζε αθφκε κεγαιχηεξε δηάζεζε 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο ΕΕ ζε 

ππεξβνιηθά ρακειέο ηηκέο ζηηο αγνξέο 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ· ππνγξακκίδεη 

φηη ε ελ ιφγσ δέζκε κέηξσλ ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζεί ζην θάζκα κέηξσλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δεκηψλ θαη καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ 
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πνπ έρεη ζηνπο επξσπαίνπο αγξφηεο ην 

ξσζηθφ εκπάξγθν ζηα γεσξγηθά πξντφληα, 

δεδνκέλνπ φηη ε Ρσζία είλαη κέρξη ηνχδε ν 

δεχηεξνο πην ζεκαληηθφο πξννξηζκφο ησλ 

εμαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ ηεο 

Έλσζεο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0298/21 

Τροπολογία  21 

Indrek Tarand 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 28a. ζεσξεί ηηο επηζηξνθέο θαηά ηελ 

εμαγσγή σο παξάγνληεο ζηξέβισζεο ηεο 

αγνξάο θαη αληίζεηεο πξνο ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ΕΕ· 

ππνζηεξίδεη, ζπλεπψο, ηελ πιήξε 

θαηάξγεζή ηνπο· 

Or. en 

 

 


