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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή 

στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως 

των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι 

οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 

συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και 

αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής 

συνοχής, διότι αποφέρουν απτά οφέλη του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος στους πολίτες 

της ΕΕ· απορρίπτει κάθε απόπειρα 

επανεθνικοποίησης των πολιτικών 

αυτών, καθώς τούτο δεν θα μειώσει την 

οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων 

και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει 

καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, 

αντιθέτως, θα εμποδίσει την ανάπτυξη, 

την αλληλεγγύη και τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα 

οξύνει περαιτέρω τις ανισότητες και θα 

διευρύνει τις διαφορές μεταξύ περιοχών 

και οικονομικών τομέων· προτίθεται να 

εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο 

χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για 

τις πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού, με παράλληλη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους 

και απλοποίηση των διαδικασιών που 

συνδέονται με αυτές·  

8. ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή και 

ενισχυμένη στήριξη των υφιστάμενων 

πολιτικών, ιδίως των μακροχρόνιων 

πολιτικών της ΕΕ οι οποίες 

κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 

συγκεκριμένα της πολιτικής συνοχής, η 

οποία παραμένει η μοναδική πολιτική 

αλληλεγγύης μεγάλης κλίμακας στην 

Ένωση και της κοινής γεωργικής και 

αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής 

συνοχής, διότι αποφέρουν απτά οφέλη του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος στους πολίτες 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η Ένωση οφείλει 

ταυτόχρονα να επιδιώκει τον στόχο της 

γεφύρωσης του αναπτυξιακού χάσματος 

μεταξύ φτωχότερων και πλουσιότερων 

περιοχών αλλά και του εισοδηματικού 

χάσματος μεταξύ διαφορετικών 

κοινωνικών κατηγοριών πολιτών, στο 

πλαίσιο της επόμενης περιόδου 
προγραμματισμού· 
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