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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 89 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

89. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής μετά 

το 2020 θα πρέπει να παραμείνει η κύρια 

επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που θα καλύπτει όλες τις 

περιφέρειές της, ώστε να αντιμετωπίζονται 

οι πολύπλευρες κοινωνικοοικονομικές 

προκλήσεις, εστιάζοντας παράλληλα την 

πλειονότητα των πόρων στις πλέον 

ευάλωτες περιοχές· πιστεύει ότι, πέραν του 

στόχου της μείωσης των ανισοτήτων 

μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης και της 

ενίσχυσης της σύγκλισης, όπως 

προβλέπεται στη Συνθήκη, η πολιτική 

συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 

επίτευξη των ευρύτερων πολιτικών στόχων 

της ΕΕ και προτείνει, ως εκ τούτου, στο 

πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, τα τρία ταμεία 

της πολιτικής συνοχής, δηλαδή το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο 

Συνοχής, να επικεντρωθούν κυρίως στην 

παροχή στήριξης για την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την 

καινοτομία, την ψηφιοποίηση, τη 

βιομηχανική μετάβαση, τις ΜΜΕ, τις 

μεταφορές, τον περιορισμό των 

επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και 

την προσαρμογή σε αυτήν, την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα  και τη  

δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, την 

απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την 

89. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής μετά 

το 2020 θα πρέπει να παραμείνει η κύρια 

επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που θα καλύπτει όλες τις 

περιφέρειές της καθώς και τις αστικές 

περιοχές με υψηλά επίπεδα φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού, ώστε να 

αντιμετωπίζονται οι πολύπλευρες 

κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, 

εστιάζοντας παράλληλα την πλειονότητα 

των πόρων στις πλέον ευάλωτες περιοχές· 

πιστεύει ότι, πέραν του στόχου της 

μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των 

επιπέδων ανάπτυξης και της ενίσχυσης της 

σύγκλισης, όπως προβλέπεται στη 

Συνθήκη, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να 

επικεντρωθεί στην επίτευξη των 

ευρύτερων πολιτικών στόχων της ΕΕ και 

προτείνει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του 

επόμενου ΠΔΠ, τα τρία ταμεία της 

πολιτικής συνοχής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, να 

επικεντρωθούν κυρίως στην παροχή 

στήριξης για την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την 

καινοτομία, την ψηφιοποίηση, τη 

βιομηχανική μετάβαση, τις ΜΜΕ, τις 

μεταφορές, τον περιορισμό των 

επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και 

την προσαρμογή σε αυτήν, την 
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ισότητα των φύλων, τη μείωση της 

φτώχειας και τις δημογραφικές 

προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι αυτά τα τρία 

ταμεία συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της 

πολιτικής συνοχής της ΕΕ και μπορούν να 

λειτουργήσουν από κοινού μόνο στο ενιαίο 

πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής· ζητεί, 

επιπλέον, την ενίσχυση της εδαφικής 

συνεργασίας, συμπεριλαμβάνοντας στην 

πολιτική μια διασυνοριακή συνιστώσα και 

μια αστική διάσταση, καθώς και ειδικές 

διατάξεις για τις αγροτικές, ορεινές, 

νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές· 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα  και τη  

δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, την 

απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την 

ισότητα των φύλων, τη μείωση της 

φτώχειας και τις δημογραφικές 

προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι αυτά τα τρία 

ταμεία συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της 

πολιτικής συνοχής της ΕΕ και μπορούν να 

λειτουργήσουν από κοινού μόνο στο ενιαίο 

πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής· ζητεί, 

επιπλέον, την ενίσχυση της εδαφικής 

συνεργασίας, συμπεριλαμβάνοντας στην 

πολιτική μια διασυνοριακή και διεθνική 

συνιστώσα, υποχρεωτική για τα κράτη 

μέλη με στόχο την προώθηση της 

αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής 

ορθών πρακτικών, και μια αστική 

διάσταση, καθώς και ειδικές διατάξεις για 

τις αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές· 

Or. en 
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Παράγραφος 93 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

93. υπογραμμίζει ότι ιδίως το ΕΚΤ θα 

πρέπει να επεκτείνει τη στήριξή του στην 

ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, 

συγκεκριμένα με τη βελτίωση της 

δημιουργίας ικανοτήτων των κοινωνικών 

εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των 

ευρωπαϊκών τομεακών και διατομεακών 

επιπέδων, και ότι αυτή η δέσμευση θα 

πρέπει να γίνει υποχρεωτική για τα κράτη 

μέλη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· 

93. υπογραμμίζει ότι ιδίως το ΕΚΤ θα 

πρέπει να επεκτείνει τη στήριξή του στην 

ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, 

συγκεκριμένα με τη βελτίωση της 

δημιουργίας ικανοτήτων των κοινωνικών 

εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των 

ευρωπαϊκών τομεακών και διατομεακών 

επιπέδων, και ότι αυτή η δέσμευση θα 

πρέπει να γίνει υποχρεωτική για τα κράτη 

μέλη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· 

υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να 

επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στόχοι 

του ΕΚΤ για καταπολέμηση της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού, και για 

προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς 

αποκλεισμούς και δημιουργία 

απασχόλησης, είναι αναγκαίο να 

ενισχυθούν οι θεσμικές ικανότητες των 

διαχειριστικών αρχών και η ανάπτυξη 

ικανότητας όλων των σχετικών φορέων 

που παρέχουν εκπαίδευση, διά βίου 

μάθηση, κατάρτιση, απασχόληση και 

κοινωνικές πολιτικές· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 94 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

94. τονίζει ιδίως τη διαρκή ανάγκη για 

την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 

και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως 

μεταξύ των νέων που βρίσκονται εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 

(ΕΕΑΚ), ως τμήμα μιας συνολικής 

προσέγγισης στις πολιτικές για τη νεολαία 

σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, το 

κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων να διπλασιαστεί, 

και να εφαρμοστούν πλήρως οι Εγγυήσεις 

για τη νεολαία της ΕΕ, διασφαλίζοντας την 

ταχεία και απλοποιημένη χρήση των 

κεφαλαίων και τη μόνιμη και σταθερή 

χρηματοδότηση κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· υπογραμμίζει την 

ανάγκη βελτίωσης της κανονιστικής 

ρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί η 

χωρίς διακρίσεις συμμετοχή των νέων από 

μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον στο πρόγραμμα· θεωρεί ότι οι 

επενδύσεις για την αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και 

κυρίως για την ανάπτυξη ψηφιακού 

γραμματισμού, παραμένει μία από τις 

κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ· εμμένει 

στην άποψη ότι το πρόγραμμα αυτό δεν 

πρέπει να αντικαταστήσει τις δαπάνες που 

πρότινος λάμβαναν χρηματοδότηση από 

τους εθνικούς προϋπολογισμούς· 

94. τονίζει ιδίως τη διαρκή ανάγκη για 

την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 

και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως 

μεταξύ των νέων που βρίσκονται εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 

(ΕΕΑΚ), ως τμήμα μιας συνολικής 

προσέγγισης στις πολιτικές για τη νεολαία 

σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, το 

κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων να διπλασιαστεί, 

και να εφαρμοστούν πλήρως οι Εγγυήσεις 

για τη νεολαία της ΕΕ, διασφαλίζοντας την 

ταχεία και απλοποιημένη χρήση των 

κεφαλαίων και τη μόνιμη και σταθερή 

χρηματοδότηση κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· υπογραμμίζει την 

ανάγκη βελτίωσης της κανονιστικής 

ρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί η 

χωρίς διακρίσεις συμμετοχή των νέων από 

μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον στο πρόγραμμα· θεωρεί ότι οι 

επενδύσεις για την αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και 

κυρίως για την ανάπτυξη ψηφιακού 

γραμματισμού, την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και των ποιοτικών 

θέσεων μαθητείας για τους νέους ως 

μηχανισμών για να προαχθεί η 

δημιουργία θέσεων εργασίας και η άμεση 

πρόσβαση στην απασχόληση, με 

παράλληλη εξασφάλιση αξιοπρεπών 
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συνθηκών εργασίας και κοινωνικής 

προστασίας παραμένει μία από τις 

κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ· εμμένει 

στην άποψη ότι το πρόγραμμα αυτό δεν 

πρέπει να αντικαταστήσει τις δαπάνες που 

πρότινος λάμβαναν χρηματοδότηση από 

τους εθνικούς προϋπολογισμούς· 

Or. en 
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Παράγραφος 100 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  100α. θεωρεί ότι θα πρέπει να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση των προγραμμάτων που 

συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 

μιας περιοχής όπου προάγονται η ισότητα 

και τα δικαιώματα των ανθρώπων όπως 

ορίζεται στη Συνθήκη, στον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στις 

διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και να προστατευτούν τα 

προγράμματα αυτά, όπως για παράδειγμα 

τα προγράμματα για τα δικαιώματα, την 

ισότητα και την ιδιότητα του πολίτη· 

θεωρεί ότι τα τελευταία πρέπει να 

αυξηθούν στο πενταπλάσιο και ότι το 

πρόγραμμα DAPHNE, που έχει ως στόχο 

να συμβάλλει στην προστασία των 

παιδιών, των νέων και των γυναικών 

έναντι κάθε μορφής βίας θα πρέπει να 

αποκτήσει χωριστή γραμμή 

προϋπολογισμού και ένα αυτόνομο 

πρόγραμμα με προϋπολογισμό 

δεκαπλάσιο του σημερινού· 

Or. en 
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Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 100 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  100β. καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να 

δημιουργήσει χωριστή γραμμή στον 

προϋπολογισμό, στον τίτλο «Προώθηση 

της ισότητας γυναικών και ανδρών και 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου», 

προκειμένου να εφαρμοστεί η 

συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων 

στον προϋπολογισμό· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 101 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

101. τονίζει ότι μια σύγχρονη κοινή 

γεωργική πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία 

για την επισιτιστική ασφάλεια και 

αυτονομία, τη διατήρηση των αγροτικών 

πληθυσμών και την απασχόληση, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική, 

γεωργική και δασική αειφορία, και την 

παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας σε 

οικονομικά προσιτές τιμές για τους 

Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές και υγειονομικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

στήριξης των γεωργών στη μετάβαση προς 

περισσότερες φιλικές προς το περιβάλλον 

γεωργικές πρακτικές, και αντιμετώπισης 

της αλλαγής του κλίματος· τονίζει ότι είναι 

αναγκαία η εξασφάλιση του εισοδήματος 

των γεωργών, και να ενισχυθεί η σχέση 

μεταξύ της ΚΓΠ και της παροχής 

δημόσιων αγαθών· υπογραμμίζει ότι η 

ΚΓΠ αποτελεί μια από τις πιο 

ολοκληρωμένες πολιτικές και 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο σε 

επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, 

αντικαθιστά τις εθνικές δαπάνες· 

101. τονίζει ότι μια σύγχρονη κοινή 

γεωργική πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία 

για την επισιτιστική ασφάλεια και 

αυτονομία, τη διατήρηση των αγροτικών 

πληθυσμών και την απασχόληση, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική, 

γεωργική και δασική αειφορία, και την 

παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας σε 

οικονομικά προσιτές τιμές για τους 

Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές και υγειονομικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

στήριξης των γεωργών στη μετάβαση προς 

περισσότερες φιλικές προς το περιβάλλον 

γεωργικές πρακτικές, και προσαρμογής 

στην αλλαγή του κλίματος· τονίζει ότι την 

ανάγκη να εξασφαλιστούν δίκαιες και 

συμφέρουσες τιμές και να υποστηριχτεί 

το εισόδημα των γεωργών, και να 

ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της ΚΓΠ και της 

παροχής δημόσιων αγαθών· ζητεί, ως εκ 

τούτου, μια συνολική και αξιόπιστη 

μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που να 

ανταποκρίνεται τόσο στις νέες 

προκλήσεις όσο και στις διεθνείς 

υποχρεώσεις της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αφορούν το κλίμα, το περιβάλλον και τους 

ΣΒΑ, και να καθιστά δυνατή τη 

μετάβαση στη βιώσιμη παραγωγή και 

προσφορά τροφίμων· υπογραμμίζει ότι η 
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ΚΓΠ αποτελεί μια από τις πιο 

ολοκληρωμένες πολιτικές και 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο σε 

επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, 

αντικαθιστά τις εθνικές δαπάνες· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 102 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

102. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΚΓΠ στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει έστω να 

διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδό για την 

ΕΕ των 27 σε σταθερές τιμές· 

υπογραμμίζει ότι οι νέες προκλήσεις τις 

οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η επόμενη 

ΚΓΠ απαιτούν μια υγιή δημοσιονομική 

κατανομή με βάση την ανάλυση της 

τρέχουσας πολιτικής καθώς και των 

μελλοντικών αναγκών· υπογραμμίζει ότι οι 

άμεσες ενισχύσεις δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται, 

προς τούτο, σε οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση για άμεσες ενισχύσεις· 

υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των 

μέτρων διατήρησης της παραγωγής σε 

τομείς ζωτικής σημασίας για τις ευάλωτες 

περιοχές, μεταρρύθμισης του αποθέματος 

γεωργικής κρίσης, αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, 

δημιουργίας νέων μέσων που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών, 

και αύξησης της χρηματοδότησης για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

102. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΚΓΠ στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει έστω να 

διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδό για την 

ΕΕ των 27 σε σταθερές τιμές, προκειμένου 

να χρηματοδοτηθεί η μετάβαση στη 

βιώσιμη παραγωγή τροφίμων· 

υπογραμμίζει ότι οι νέες προκλήσεις τις 

οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η επόμενη 

ΚΓΠ απαιτούν μια υγιή δημοσιονομική 

κατανομή με βάση την ανάλυση της 

τρέχουσας πολιτικής καθώς και των 

μελλοντικών αναγκών· υπογραμμίζει ότι οι 

άμεσες ενισχύσεις που υπόκεινται σε 

αυστηρές προϋποθέσεις δημιουργούν 

σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται, 

προς τούτο, σε οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση για άμεσες ενισχύσεις· 

υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των 

μέτρων διατήρησης της παραγωγής σε 

τομείς ζωτικής σημασίας για τις ευάλωτες 

περιοχές, μεταρρύθμισης του αποθέματος 

γεωργικής κρίσης, αποτελεσματικής 

απόκρισης στις διάφορες κυκλικές κρίσεις 

σε ευαίσθητους τομείς, ανάπτυξης 

μακροπρόθεσμων λύσεων 

συμπεριλαμβανομένων μέτρων στην 

πλευρά της προσφοράς, δημιουργίας νέων 
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χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI)· ζητεί από την Επιτροπή να 

συνεχίσει τη διαδικασία σύγκλισης των 

άμεσων ενισχύσεων και να εξασφαλίσει το 

αναγκαίο χρηματοδοτικό και νομικό 

πλαίσιο για την αλυσίδα εφοδιασμού 

τροφίμων, με στόχο την καταπολέμηση 

των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· 

επισημαίνει ότι οι αγροτικές περιοχές της 

ΕΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ειδική 

στήριξη· 

μέσων για την αντιστοίχιση προσφοράς 

και ζήτησης και αύξησης της 

χρηματοδότησης για προγράμματα ειδικών 

μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και 

νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων 

περιφερειών (POSEI)· ζητεί από την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

συνεχίσουν τη διαδικασία σύγκλισης των 

άμεσων ενισχύσεων αυξάνοντας την 

αναδιανομή σε δίκαια επίπεδα, και να 

εξασφαλίσει το αναγκαίο χρηματοδοτικό 

και νομικό πλαίσιο για την αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων, με στόχο την 

καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών 

πρακτικών· επισημαίνει ότι οι αγροτικές 

περιοχές της ΕΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα και, ως εκ τούτου, 

χρειάζονται ειδική στήριξη· 

Or. en 
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109. είναι έτοιμη να εξετάσει μια 

απλουστευμένη και εξορθολογισμένη 

αρχιτεκτονική για τα εξωτερικά 

χρηματοδοτικά μέσα, εφόσον βελτιώνει τη 

διαφάνεια, τη λογοδοσία, την 

αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την 

ευελιξία, και σέβεται τους στόχους των 

σχετικών πολιτικών· ζητεί τη διατήρηση 

χωριστών μέσων προενταξιακής βοήθειας, 

προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, 

για την ανάπτυξη και για την 

ανθρωπιστική βοήθεια, λόγω των ειδικών 

τους πολιτικών και οικονομικών 

χαρακτηριστικών· σημειώνει ότι η 

αρχιτεκτονική αυτή πρέπει να 

περιλαμβάνει ένα εγγεγραμμένο στον 

προϋπολογισμό  ΕΤΑ πέρα των 

συμφωνημένων ανώτατων ορίων χωρίς το 

μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, 

καθώς και μια πιο διαφανή ενσωμάτωση 

συναφών καταπιστευματικών ταμείων και 

διευκολύνσεων· 

109. είναι έτοιμο να εξετάσει μια 

απλουστευμένη και εξορθολογισμένη 

αρχιτεκτονική για τα εξωτερικά 

χρηματοδοτικά μέσα, εφόσον βελτιώνει τη 

διαφάνεια, τη λογοδοσία, τον 

κοινοβουλευτικό έλεγχο, την 

αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την 

ευελιξία, και σέβεται τους στόχους των 

σχετικών πολιτικών· ζητεί τη διατήρηση 

χωριστών μέσων προενταξιακής βοήθειας, 

προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, 

για την ανάπτυξη, για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τη δημοκρατία, και για 

την ειρήνη, καθώς και για την 

ανθρωπιστική βοήθεια, λόγω των ειδικών 

τους πολιτικών και οικονομικών 

χαρακτηριστικών· σημειώνει ότι η 

αρχιτεκτονική αυτή πρέπει να 

περιλαμβάνει ένα εγγεγραμμένο στον 

προϋπολογισμό  ΕΤΑ πέρα των 

συμφωνημένων ανώτατων ορίων χωρίς το 

μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, 

καθώς και μια πιο διαφανή ενσωμάτωση 

συναφών καταπιστευματικών ταμείων και 

διευκολύνσεων· 

Or. en 



 

AM\1147945EL.docx  PE616.074v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/39 

Τροπολογία  39 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 113 
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113. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ 

πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· 

αναμένει, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της 

Επιτροπής στον τομέα αυτόν, τις 

σχετικές νομοθετικές προτάσεις που θα 

αφορούν, μεταξύ άλλων, ένα ειδικό 

ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας στον τομέα 

της άμυνας και ένα πρόγραμμα  

βιομηχανικής ανάπτυξης το οποίο θα 

συμπληρωθεί από επενδύσεις των κρατών 

μελών σε συνεργατικούς εξοπλισμούς· 

επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την 

ισχυρή πεποίθηση ότι οι πρόσθετες 

πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να 

συνδυάζονται με πρόσθετους 

χρηματοδοτικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι 

η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα 

της άμυνας, η συγκέντρωση της έρευνας 

και του εξοπλισμού και η εξάλειψη των 

επικαλύψεων θα αυξήσει τη στρατηγική 

αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα 

της αμυντικής βιομηχανίας της 

Ευρώπης, και θα οδηγήσει σε σημαντική 

βελτίωση της απόδοσης, που υπολογίζεται 

συχνά σε περίπου 26 δισεκατομμύρια EUR 

ετησίως· 

113. καλεί την Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της 

Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 

(ΑΠ/ΥΕ) και τα κράτη μέλη να 

αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που 

προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας 

στον τομέα της κοινής πολιτικής 

ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)· 

απορρίπτει τα σχέδια για αύξηση των 

αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη μέσω 

του προϋπολογισμού της ΕΕ και καλεί τα 

κράτη μέλη να συγκεντρώνουν 

συστηματικά τους εθνικούς πόρους τους 

και να συνεργάζονται για την έρευνα στον 

αμυντικό τομέα, την ανάπτυξη, τις 

δημόσιες συμβάσεις, την ασφάλεια του 

εφοδιασμού, τη συντήρηση και την 

εκπαίδευση χρησιμοποιώντας, μέσα όπως 

ο διευρυμένος μηχανισμός Αθηνά· 
υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της 

συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, η 

συγκέντρωση της έρευνας και του 

εξοπλισμού και η εξάλειψη των 

επικαλύψεων θα συμβάλουν στη 

δημιουργία αποτελεσματικής ευρωπαϊκής 

αγοράς στον τομέα της άμυνας και θα 

εγγυηθούν τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού 

υψηλής ποιότητας για τις ευρωπαϊκές 

ένοπλες δυνάμεις, και θα οδηγήσουν σε 

σημαντική βελτίωση της απόδοσης, που 
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υπολογίζεται συχνά σε περίπου 26 

δισεκατομμύρια EUR ετησίως· 

Or. en 

 

 


