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4.7.2016 A8-0224/11 

Τροπολογία  11 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει ότι, αποκρινόμενη στο 

πιεστικό αυτό πρόβλημα, η νέα Επιτροπή 

το 2014 πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο 

για την Ευρώπη και τη σύσταση του 

ΕΤΣΕ, με στόχο την κινητοποίηση 315 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία· 

επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 

προσήλωση στο ΕΤΣΕ, το οποίο 

αναμένεται να δώσει ισχυρή και 

στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς 

τομείς που ευνοούν την ανάπτυξη και την 

απασχόληση· παρατηρεί ότι έχει ήδη 

εγκριθεί σημαντικός αριθμός έργων τα 

οποία βρίσκονται στο στάδιο της 

εκτέλεσης· επισημαίνει ότι η εγγύηση που 

παρέχεται από την Ένωση για το ΕΤΣΕ 

καλύπτεται από εγγυητικό κεφάλαιο οκτώ 

δισεκατομμυρίων EUR από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· 

15. υπογραμμίζει ότι, αποκρινόμενη στο 

πιεστικό αυτό πρόβλημα, η νέα Επιτροπή 

το 2014 πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο 

για την Ευρώπη και τη σύσταση του 

ΕΤΣΕ, με στόχο την κινητοποίηση 315 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία· παρατηρεί ότι 

έχει ήδη εγκριθεί σημαντικός αριθμός 

έργων τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της 

εκτέλεσης· επισημαίνει ότι η εγγύηση που 

παρέχεται από την Ένωση για το ΕΤΣΕ 

καλύπτεται από εγγυητικό κεφάλαιο οκτώ 

δισεκατομμυρίων EUR από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Τροπολογία  12 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ, μολονότι ανταποκρίνεται πλήρως 

στην έννοια της μεγάλης κλίμακας 

πολιτικής και οικονομικής στήριξης του 

ΕΤΣΕ, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί νέες 

πρωτοβουλίες σε βάρος των υφιστάμενων 

ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών· 

προτίθεται να ανταποκριθεί στη δέσμευσή 

του για πλήρη αντιστάθμιση των 

περικοπών σε σχέση με το ΕΤΣΕ στα 

προγράμματα «Ορίζων 2020» και CEF, 

προκειμένου να μπορέσουν να 

εκπληρώσουν τους στόχους τους που 

συμφωνήθηκαν πριν από μόλις δύο έτη και 

να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους 

της στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 

το επίπεδο χρηματοδότησης των άλλων 

προγραμμάτων στον υποτομέα 1α 

(Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση), δεν θα πρέπει να θιγεί 

από την αντιστάθμιση αυτή, 

επισημαίνοντας την αδιαμφισβήτητη 

συμβολή τους στην ανάπτυξη, την 

απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· 

θεωρεί ότι τα περιθώρια στον υποτομέα 1α 

δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

αναγκών αυτών και ζητεί, συνεπώς, να 

αυξηθεί το ανώτατο όριο σε αυτόν τον 

υποτομέα· 

42. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η 

μαξιμαλιστική προσέγγιση της 

αναθεώρησης του ΠΔΠ ενδέχεται να 

οδηγήσει σε αναθεώρησή του έως το 

ανώτατο όριο των ιδίων πόρων (1,29% 

του ΑΕΕ της ΕΕ σε αναλήψεις 

υποχρεώσεων), γεγονός που θα 

συνεπαγόταν αύξηση των επενδύσεων 

κατά περίπου 150 δισεκατομμύρια EUR, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της 

στρατηγικής «ΕΕ 2020» και να 

εκπληρωθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις της 

ΕΕ, όπως η COP21 και οι στόχοι μετά 

τους ΑΣΧ· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, 

την άποψή του ότι η αρχική πρόταση της 

Επιτροπής, η οποία περικόπηκε στη 

συνέχεια κατά 85 δισεκατομμύρια EUR, 

δεν επαρκούσε για να χρηματοδοτήσει τις 

υφιστάμενες προτεραιότητες πολιτικής 

που συνδέονται με τη στρατηγική της 

Ευρώπης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη, τα νέα 

καθήκοντα που προβλέπονται στη 

Συνθήκη της Λισαβόνας ή απρόβλεπτα 

γεγονότα, για να μην αναφερθούν οι 

πολιτικοί στόχοι και οι δεσμεύσεις που 

έχει ορίσει το ίδιο το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο· θεωρεί, συνεπώς, ότι το 

αποτέλεσμα της αναθεώρησης θα πρέπει 

λογικά να καταλήξει κάπου μεταξύ των 
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δύο αυτών προαναφερθέντων ελάχιστων 

και μέγιστων ορίων· είναι πεπεισμένο ότι 

ο προϋπολογισμός της ΕΕ, μολονότι 

ανταποκρίνεται πλήρως στην έννοια της 

μεγάλης κλίμακας πολιτικής και 

οικονομικής στήριξης του ΕΤΣΕ, δεν θα 

πρέπει να χρηματοδοτεί νέες πρωτοβουλίες 

σε βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών 

προγραμμάτων και πολιτικών· προτίθεται 

να ανταποκριθεί στη δέσμευσή του για 

πλήρη αντιστάθμιση των περικοπών σε 

σχέση με το ΕΤΣΕ στα προγράμματα 

«Ορίζων 2020» και CEF, προκειμένου να 

μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους 

τους που συμφωνήθηκαν πριν από μόλις 

δύο έτη και να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει 

τους στόχους της στον τομέα της έρευνας 

και της καινοτομίας· τονίζει, στο πλαίσιο 

αυτό, ότι το επίπεδο χρηματοδότησης των 

άλλων προγραμμάτων στον υποτομέα 1α 

(Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση), δεν θα πρέπει να θιγεί 

από την αντιστάθμιση αυτή, 

επισημαίνοντας την αδιαμφισβήτητη 

συμβολή τους στην ανάπτυξη, την 

απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· 

θεωρεί ότι τα περιθώρια στον υποτομέα 1α 

δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

αναγκών αυτών και ζητεί, συνεπώς, να 

αυξηθεί το ανώτατο όριο σε αυτόν τον 

υποτομέα· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Τροπολογία  13 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  47 α. επαναλαμβάνει ότι οι δράσεις για 

την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών 

προκλήσεων δεν θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται εις βάρος των πόρων 

της ΕΕ για την αναπτυξιακή βοήθεια και 

των πολιτικών της σε άλλους τομείς· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Τροπολογία  14 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  47 β. πιστεύει ότι οι νέες πολιτικές 

προτεραιότητες δεν θα πρέπει να 

προτείνονται εις βάρος των 

συμφωνηθέντων δυνάμει του τρέχοντος 

ΠΔΠ προγραμμάτων, όπως το Ορίζων 

2020, το COSME, η CEF, το Galileo και 

το Copernicus, και των ήδη 

προβλεφθέντων εθνικών κονδυλίων, τα 

οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν πλήρως· 

επισημαίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι ο 

προϋπολογισμός του ITER είναι 

μεγαλύτερος από οποιαδήποτε επένδυση 

έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της 

ενέργειας· εκφράζει τη βαθιά του 

αποδοκιμασία για το γεγονός ότι 

ορισμένα κράτη μέλη υποχρεώνονται να 

αναθεωρήσουν τις χρηματοδοτικές 

προτεραιότητές τους για την έρευνα, 

επειδή ανέκυψαν οι δαπάνες του ITER· 

τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ψηφίσει 

την άρνηση έγκρισης των λογαριασμών 

του 2014 για το ITER, για λόγους 

κακοδιαχείρισης, καθυστερήσεων και 

υπέρμετρου κόστους· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Τροπολογία  15 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  47 γ. πιστεύει ακράδαντα ότι το ITER 

είναι η μεγαλύτερη επένδυση της ΕΕ στον 

τομέα της έρευνας και ανάπτυξης της 

ενέργειας με κακή κατανομή των 

πιστώσεων· ζητεί να παγώσουν οι 

επενδύσεις στο ITER και να 

ανακατανεμηθούν στην ανάπτυξη και την 

εφαρμογή λύσεων βιώσιμης ενέργειας που 

είναι ήδη διαθέσιμες ή θα είναι 

διαθέσιμες στο άμεσο μέλλον, 

προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική 

συμβολή στην υλοποίηση των στόχων για 

το κλίμα και την ενέργεια το 2020· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Τροπολογία  16 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  47 δ. ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδοτική 

στήριξη στα τρία ευρωπαϊκά 

προγράμματα που αφορούν άμεσα τους 

πολίτες – «Δημιουργική Ευρώπη», 

«Ευρώπη για τους πολίτες» και 

Erasmus+–, καθώς τα προγράμματα 

αυτά αναπτύσσουν νέες γραμμές 

επιδότησης για την αντιμετώπιση της 

παρούσας κατάστασης όσον αφορά την 

ενσωμάτωση και την εκπαίδευση των 

προσφύγων και βρίσκονται στην πρώτη 

γραμμή των ενεργειών της Ένωσης και 

των κρατών μελών για τη βελτίωση της 

συνολικής κοινωνικής κατάστασης, της 

αμοιβαίας κατανόησης και της 

συνύπαρξης στις διαφορετικές κοινωνίες 

μας· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Τροπολογία  17 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 48 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο, ως ζήτημα 

προτεραιότητας, να ληφθούν μέτρα για την 

αποτροπή μιας νέας κρίσης πληρωμών στο 

τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει 

ακράδαντα ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε 

προσπάθεια για να αποφευχθεί η 

συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών, 

φαινόμενο που παρατηρήθηκε κατά την 

προηγούμενη περίοδο· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι, την ίδια στιγμή που οι 

ανάγκες πληρωμών αναμένεται να 

φτάσουν στο συνηθισμένο ανώτατο ύψος 

τους, ήδη προβλέπεται σημαντική πίεση 

στις πληρωμές κατά το δεύτερο ήμισυ του 

ΠΔΠ· θεωρεί ότι η πρόσθετη πίεση 

οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον 

συμψηφισμό μεταξύ του περιθωρίου για 

απρόβλεπτες ανάγκες και των ήδη στενών 

ανώτατων ορίων πληρωμών για την 

περίοδο 2018-2020, στις σημαντικές 

καθυστερήσεις της έναρξης των νέων 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης, 

περιλαμβανομένης της YEI, στο προφίλ 

πληρωμών του ΕΤΣΕ, και στις πρόσθετες 

πληρωμές που συνεπάγονται οι πρόσφατες 

αυξήσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων σε 

σχέση με την μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση· 

48. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η 

μαξιμαλιστική προσέγγιση της 

αναθεώρησης του ΠΔΠ ενδέχεται να 

οδηγήσει σε αναθεώρησή του έως το 

ανώτατο όριο των ιδίων πόρων (1,23% 

του ΑΕΕ της ΕΕ σε πληρωμές), γεγονός 

που θα οδηγούσε κατά προσέγγιση σε 

επιπλέον ποσό 120 δισεκατομμυρίων 

EUR· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την 

άποψή του ότι η αρχική πρόταση της 

Επιτροπής, η οποία περικόπηκε στη 

συνέχεια κατά 91 δισεκατομμύρια EUR 

σε πληρωμές, δεν επαρκούσε για να 

γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ αναλήψεων 

υποχρεώσεων και πληρωμών και να 

μειωθεί το υπόλοιπο προς εκκαθάριση· 

θεωρεί, συνεπώς, ότι το αποτέλεσμα της 

αναθεώρησης θα πρέπει λογικά να 

καταλήξει κάπου μεταξύ των δύο αυτών 

προαναφερθέντων ελάχιστων και 

μέγιστων ορίων· θεωρεί ότι είναι 

αναγκαίο, ως ζήτημα προτεραιότητας, να 

ληφθούν μέτρα για την αποτροπή μιας νέας 

κρίσης πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος 

ΠΔΠ· πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να 

καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να 

αποφευχθεί η συσσώρευση ανεξόφλητων 

λογαριασμών, φαινόμενο που 

παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη 

περίοδο· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, την 
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ίδια στιγμή που οι ανάγκες πληρωμών 

αναμένεται να φτάσουν στο συνηθισμένο 

ανώτατο ύψος τους, ήδη προβλέπεται 

σημαντική πίεση στις πληρωμές κατά το 

δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ· θεωρεί ότι η 

πρόσθετη πίεση οφείλεται, μεταξύ άλλων, 

στον συμψηφισμό μεταξύ του περιθωρίου 

για απρόβλεπτες ανάγκες και των ήδη 

στενών ανώτατων ορίων πληρωμών για 

την περίοδο 2018-2020, στις σημαντικές 

καθυστερήσεις της έναρξης των νέων 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης, 

περιλαμβανομένης της YEI, στο προφίλ 

πληρωμών του ΕΤΣΕ, και στις πρόσθετες 

πληρωμές που συνεπάγονται οι πρόσφατες 

αυξήσεις των αναλήψεων υποχρεώσεων σε 

σχέση με την μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Τροπολογία  18 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

60. επισημαίνει ότι η συμφωνία COP 21 

που επετεύχθη στο Παρίσι είναι μια 

παγκόσμια, δυναμική και διαφοροποιημένη 

συμφωνία για την αντιμετώπιση της 

πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής· 

υπογραμμίζει ότι, δυνάμει της συμφωνίας 

αυτής, πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση 

της ΕΕ για τη στήριξη της κλιματικής 

δράσης στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

τονίζει ότι τυχόν χρηματοδότηση των 

πιθανών μέτρων που απορρέουν από την 

COP 21 θα πρέπει να είναι 

συμπληρωματική προς τις τρέχουσες 

δαπάνες για τις σχετικά με το κλίμα 

ενέργειες, και καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει τη στρατηγική της για την 

εκτέλεση και την πρώτη αξιολόγηση του 

πιθανού αντικτύπου της συμφωνίας 

COP21 στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

εγκαίρως για την αναθεώρηση· 

υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η αναθεώρηση 

του ΠΔΠ προσφέρει μια εξαιρετική 

ευκαιρία για να εξασφαλιστεί ότι 

επιτυγχάνεται ο στόχος του 20% των 

δαπανών για ενέργειες που σχετίζονται με 

το κλίμα και για να προβλεφθεί πιθανή 

αύξηση του εν λόγω κατώτατου ορίου, 

σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της 

ΕΕ που έχουν αναληφθεί κατά την COP 

21· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή 

60. επισημαίνει ότι η συμφωνία COP 21 

που επετεύχθη στο Παρίσι είναι μια 

παγκόσμια, δυναμική και διαφοροποιημένη 

συμφωνία για την αντιμετώπιση της 

πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής· 

υπογραμμίζει ότι, δυνάμει της συμφωνίας 

αυτής, πρέπει να διατεθεί χρηματοδότηση 

της ΕΕ για τη στήριξη της κλιματικής 

δράσης στις αναπτυσσόμενες χώρες· 

τονίζει ότι τυχόν χρηματοδότηση των 

πιθανών μέτρων που απορρέουν από την 

COP 21 θα πρέπει να είναι 

συμπληρωματική προς τις τρέχουσες 

δαπάνες για τις σχετικά με το κλίμα 

ενέργειες, και καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει τη στρατηγική της για την 

εκτέλεση και την πρώτη αξιολόγηση του 

πιθανού αντικτύπου της συμφωνίας 

COP21 στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

εγκαίρως για την αναθεώρηση· 

υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η αναθεώρηση 

του ΠΔΠ προσφέρει μια εξαιρετική 

ευκαιρία για να αυξηθούν αμέσως οι 

σχετικές με το κλίμα δαπάνες στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ από 20% σε 30% 

ώστε να αποτυπωθούν οι δεσμεύσεις που 

ανέλαβε η ΕΕ στο Παρίσι τον Δεκέμβριο 

2015· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός 

ενσωμάτωσης της κλιματικής δράσης έχει 
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να διασφαλίσει ότι ο μηχανισμός 

ενσωμάτωσης της κλιματικής δράσης έχει 

τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και ότι θα 

βελτιωθεί η υφιστάμενη μέθοδος 

παρακολούθησης των εν λόγω δαπανών· 

υπενθυμίζει ακόμη ότι η Ένωση έχει 

επίσης αναλάβει τη δέσμευση να 

εφαρμόσει το στρατηγικό σχέδιο για τη 

βιολογική ποικιλομορφία της σύμβασης 

της των Ηνωμένων Εθνών, και 

υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διαθέσει 

επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των 

δεσμεύσεών της στο θέμα αυτό· 

τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και ότι θα 

βελτιωθεί η υφιστάμενη μέθοδος 

παρακολούθησης των εν λόγω δαπανών· 

υπενθυμίζει ακόμη ότι η Ένωση έχει 

επίσης αναλάβει τη δέσμευση να 

εφαρμόσει το στρατηγικό σχέδιο για τη 

βιολογική ποικιλομορφία της σύμβασης 

της των Ηνωμένων Εθνών, και 

υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διαθέσει 

επαρκείς πόρους για την εκπλήρωση των 

δεσμεύσεών της στο θέμα αυτό· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Τροπολογία  19 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 86 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

86. επιμένει ότι η νομοθετική διαδικασία 

για την έγκριση του προσεχούς ΠΔΠ θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος 

του 2018, έπειτα από τη διεξαγωγή 

ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· 
τονίζει ότι η έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας 

για το ΠΔΠ θα διευκολύνει την ταχεία 

έγκριση όλων των τομεακών κανονισμών, 

και θα καταστήσει δυνατόν, τα νέα 

προγράμματα να ξεκινήσουν χωρίς 

καθυστέρηση την 1η Ιανουαρίου 2021· 

τονίζει ότι έχει σημασία να ενημερωθούν 

καλύτερα τα εθνικά κοινοβούλια και οι 

ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με τα 

προβλήματα του επόμενου ΠΔΠ μέσω της 

διοργάνωσης, εάν κρίνεται σκόπιμο, μιας 

διοργανικής και διακοινοβουλευτικής 

διάσκεψης· 

86. τονίζει ότι η έγκαιρη επίτευξη 

συμφωνίας για το ΠΔΠ θα διευκολύνει την 

ταχεία έγκριση όλων των τομεακών 

κανονισμών, και θα καταστήσει δυνατόν, 

τα νέα προγράμματα να ξεκινήσουν χωρίς 

καθυστέρηση την 1η Ιανουαρίου 2021· 

τονίζει ότι έχει σημασία να ενημερωθούν 

καλύτερα τα εθνικά κοινοβούλια και οι 

ευρωπαίοι πολίτες σχετικά με τα 

προβλήματα του επόμενου ΠΔΠ μέσω της 

διοργάνωσης, εάν κρίνεται σκόπιμο, μιας 

διοργανικής και διακοινοβουλευτικής 

διάσκεψης· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Τροπολογία  20 

Ernest Maragall 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 86 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  86 α. επισημαίνει ότι η συμφωνία που 

επετεύχθη στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο 

Παρίσι από τα 196 μέρη της σύμβασης-

πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την 

αλλαγή του κλίματος, είναι μια 

παγκόσμια, δεσμευτική, δυναμική και 

διαφοροποιημένη συμφωνία για την 

αντιμετώπιση της πρόκλησης της 

κλιματικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή 

να υποβάλει την πρώτη αξιολόγηση του 

ενδεχόμενου αντικτύπου της συμφωνίας 

COP21 στον προϋπολογισμό της ΕΕ 

εγκαίρως για την αναθεώρηση· καλεί την 

Επιτροπή να αυξήσει, όσον αφορά το 

μετά το 2020 ΠΔΠ, τις δαπάνες του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για το κλίμα στο 

50% και να βελτιώσει την υφιστάμενη 

μέθοδο παρακολούθησης των εν λόγω 

δαπανών υπό το πρίσμα της συμφωνίας 

του Παρισιού για την ανάληψη 

παγκόσμιας δράσης με στόχο την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 

και να επιδείξει στο πλαίσιο αυτό 

ευρωπαϊκό ηγετικό πνεύμα· 

Or. en 

 

 


