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Τροπολογία  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 50 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. υποστηρίζει επίσης μια πραγματική 

απλοποίηση των τομεακών κανόνων 

εκτέλεσης για τους δικαιούχους και 

μείωση του διοικητικού φόρτου· 

50. υποστηρίζει επίσης μια πραγματική 

απλοποίηση των τομεακών κανόνων 

εκτέλεσης για τους δικαιούχους και 

μείωση του διοικητικού φόρτου, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια 

εναρμονισμένη ερμηνεία και την 

ενσωμάτωση μιας πιο εύκολης 

πρόσβασης σε επιχορηγήσεις μέσω 

μικρότερου διοικητικού φόρτου και 

απλούστερων διαδικασιών σε όλα τα 

χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και 

μεγαλύτερη ανάπτυξη ικανοτήτων, 

πληροφόρηση και τεχνική βοήθεια, ιδίως 

για αιτούντες μικρών επιχειρήσεων, με 

ταυτόχρονη εξασφάλιση της ορθής 

χρήσης των κονδυλίων μέσω σαφών 

κανόνων περί δαπανών, παρακολούθησης 

και αξιολόγησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 50 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. υποστηρίζει επίσης μια πραγματική 

απλοποίηση των τομεακών κανόνων 

εκτέλεσης για τους δικαιούχους και 

μείωση του διοικητικού φόρτου· 

50. υποστηρίζει επίσης μια πραγματική 

απλοποίηση των τομεακών κανόνων 

εκτέλεσης για τους δικαιούχους και 

μείωση του διοικητικού φόρτου· ζητεί να 
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γίνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας 

αξιολόγησης βάσει κινδύνων, στο πλαίσιο 

της οποίας οι πόροι που προορίζονται για 

τον έλεγχο θα μπορούσαν να εστιάζονται 

περισσότερο στις περιφέρειες και στους 

τομείς πολιτικής όπου έχει αποδειχθεί ότι 

υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης 

παρατυπιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  275 

Siegfried Mureşan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 50 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. υποστηρίζει επίσης μια πραγματική 

απλοποίηση των τομεακών κανόνων 

εκτέλεσης για τους δικαιούχους και 

μείωση του διοικητικού φόρτου· 

50. υποστηρίζει επίσης μια πραγματική 

απλοποίηση των τομεακών κανόνων 

εκτέλεσης για τους δικαιούχους και 

μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω 

περαιτέρω τυποποίησης και απλοποίησης 

των εγγράφων προγραμματισμού σε 

εθνικό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  276 

Indrek Tarand 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 51 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

51. υπενθυμίζει ότι η αρχή της 

ενότητας, σύμφωνα με την οποία όλα τα 

έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει 

να εγγράφονται στον προϋπολογισμό, 

συνιστά τόσο απαίτηση της Συνθήκης όσο 

και βασική δημοκρατική προϋπόθεση, 

προκειμένου να εξασφαλίζονται η 

διαφάνεια, η νομιμότητα και ο 

51. υπενθυμίζει ότι η αρχή της 

ενότητας, σύμφωνα με την οποία όλα τα 

έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει 

να εγγράφονται στον προϋπολογισμό, 

συνιστά τόσο απαίτηση της Συνθήκης όσο 

και βασική δημοκρατική προϋπόθεση, 

προκειμένου να εξασφαλίζονται η 

διαφάνεια, η νομιμότητα και ο 
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δημοκρατικός έλεγχος του 

προϋπολογισμού· εκφράζει τη λύπη του 

επειδή η αρχή αυτή λαμβάνεται ολοένα και 

λιγότερο υπόψη, γεγονός που έχει τις ρίζες 

του στην ιστορική κληρονομιά του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, 

συνεχίζει να υφίσταται με την ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 

και φτάνει μέχρι την πρόσφατη άνθιση του 

φαινομένου των εκτός προϋπολογισμού 

μηχανισμών με τη μορφή καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων και εξωτερικών 

καταπιστευματικών ταμείων ή 

διευκολύνσεων· 

δημοκρατικός έλεγχος του 

προϋπολογισμού· εκφράζει τη λύπη του 

επειδή η αρχή αυτή λαμβάνεται ολοένα και 

λιγότερο υπόψη, γεγονός που έχει τις ρίζες 

του στην ιστορική κληρονομιά του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, 

συνεχίζει να υφίσταται με την ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 

και φτάνει μέχρι την πρόσφατη άνθιση του 

φαινομένου των εκτός προϋπολογισμού 

μηχανισμών με τη μορφή καινοτόμων 

χρηματοδοτικών μέσων και εξωτερικών 

καταπιστευματικών ταμείων ή 

διευκολύνσεων· επαναλαμβάνει τη 

σημασία ενός προϋπολογισμού δημόσια 

διαθέσιμου σε όλους τους πολίτες ώστε 

να εξασφαλίζεται διαφάνεια και 

λογοδοσία, ιδίως σε περιπτώσεις 

επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη 

μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  277 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

52. θέτει υπό αμφισβήτηση τους 

λόγους για τους οποίους δημιουργούνται 

μέσα εκτός του προϋπολογισμού της 

Ένωσης και την προστιθέμενη αξία τους· 

θεωρεί ότι οι αποφάσεις για τη σύσταση ή 

τη διατήρηση αυτών των μέσων στην 

πραγματικότητα υπαγορεύονται από 

προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών 

οικονομικών αναγκών και παράκαμψης 

των περιορισμών του ΠΔΠ και των 

ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

συχνά, οι αποφάσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το 

Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των 

52. θέτει υπό αμφισβήτηση τους 

λόγους για τους οποίους δημιουργούνται 

μέσα εκτός του προϋπολογισμού της 

Ένωσης και την προστιθέμενη αξία τους· 

θεωρεί ότι οι αποφάσεις για τη σύσταση ή 

τη διατήρηση αυτών των μέσων στην 

πραγματικότητα υπαγορεύονται από 

προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών 

οικονομικών αναγκών και παράκαμψης 

των περιορισμών του ΠΔΠ και των 

ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

συχνά, οι αποφάσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το 

Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των 
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αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, 

δημοσιονομικής και ελεγκτικής αρχής· 

αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, 

δημοσιονομικής και ελεγκτικής αρχής· 

πιστεύει, ως εκ τούτου, ακράδαντα ότι 

όλα τα μέσα θα πρέπει να δημιουργούνται 

εντός του προϋπολογισμού της ΕΕ με 

αντίστοιχη προσαρμογή των ανώτατων 

ορίων του ΠΔΠ·  

Or. en 

 

Τροπολογία  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

52. θέτει υπό αμφισβήτηση τους 

λόγους για τους οποίους δημιουργούνται 

μέσα εκτός του προϋπολογισμού της 

Ένωσης και την προστιθέμενη αξία τους· 

θεωρεί ότι οι αποφάσεις για τη σύσταση ή 

τη διατήρηση αυτών των μέσων στην 

πραγματικότητα υπαγορεύονται από 

προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών 

οικονομικών αναγκών και παράκαμψης 

των περιορισμών του ΠΔΠ και των 

ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

συχνά, οι αποφάσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το 

Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των 

αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, 

δημοσιονομικής και ελεγκτικής αρχής· 

52. θέτει υπό αμφισβήτηση τους 

λόγους για τους οποίους δημιουργούνται 

μέσα εκτός του προϋπολογισμού της 

Ένωσης και την προστιθέμενη αξία τους· 

θεωρεί ότι οι αποφάσεις για τη σύσταση ή 

τη διατήρηση αυτών των μέσων στην 

πραγματικότητα υπαγορεύονται από 

προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών 

οικονομικών αναγκών και παράκαμψης 

των περιορισμών του ΠΔΠ και των 

ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

συχνά, οι αποφάσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το 

Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των 

αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, 

δημοσιονομικής και ελεγκτικής αρχής και 

οδηγούν σε λιγότερη διαφάνεια απέναντι 

στο ευρύ κοινό και τους δικαιούχους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  279 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

52. θέτει υπό αμφισβήτηση τους 

λόγους για τους οποίους δημιουργούνται 

μέσα εκτός του προϋπολογισμού της 

Ένωσης και την προστιθέμενη αξία τους· 

θεωρεί ότι οι αποφάσεις για τη σύσταση ή 

τη διατήρηση αυτών των μέσων στην 

πραγματικότητα υπαγορεύονται από 

προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών 

οικονομικών αναγκών και παράκαμψης 

των περιορισμών του ΠΔΠ και των 

ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

συχνά, οι αποφάσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το 

Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των 

αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, 

δημοσιονομικής και ελεγκτικής αρχής· 

52. θέτει υπό αμφισβήτηση τους 

λόγους για τους οποίους δημιουργούνται 

μέσα εκτός του προϋπολογισμού της 

Ένωσης και την προστιθέμενη αξία τους· 

θεωρεί ότι οι αποφάσεις για τη σύσταση ή 

τη διατήρηση αυτών των μέσων στην 

πραγματικότητα υπαγορεύονται από 

προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών 

οικονομικών αναγκών και παράκαμψης 

των περιορισμών του ΠΔΠ και των 

ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

συχνά, οι αποφάσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το 

Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των 

αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, 

δημοσιονομικής και ελεγκτικής αρχής και 

οδηγούν σε λιγότερη διαφάνεια απέναντι 

στο ευρύ κοινό και τους δικαιούχους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 53 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

53. επαναλαμβάνει, επομένως, την 

πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάπτυξης, καθώς και άλλα μέσα εκτός 

του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα αντίστοιχα 

χρηματοδοτικά κονδύλιά τους θα πρέπει 

να προστεθούν πάνω από τα 

συμφωνηθέντα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, 

έτσι ώστε η εγγραφή αυτών των μέσων 

στον προϋπολογισμό να μην έχει δυσμενή 

επίπτωση ούτε στην χρηματοδότησή τους 

διαγράφεται 
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ούτε σε άλλες πολιτικές και προγράμματα 

της ΕΕ· στην ουσία, επιδοκιμάζει την 

πρόταση για ενσωμάτωση του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 

στα οικονομικά της Ένωσης με τη μορφή 

ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, 

χωρίς να θίγεται ο μελλοντικός 

σχεδιασμός του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  281 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 53 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

53. επαναλαμβάνει, επομένως, την 

πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάπτυξης, καθώς και άλλα μέσα εκτός 

του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα αντίστοιχα 

χρηματοδοτικά κονδύλιά τους θα πρέπει 

να προστεθούν πάνω από τα 

συμφωνηθέντα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, 

έτσι ώστε η εγγραφή αυτών των μέσων 

στον προϋπολογισμό να μην έχει δυσμενή 

επίπτωση ούτε στην χρηματοδότησή τους 

ούτε σε άλλες πολιτικές και προγράμματα 

της ΕΕ· στην ουσία, επιδοκιμάζει την 

πρόταση για ενσωμάτωση του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 

στα οικονομικά της Ένωσης με τη μορφή 

ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, 

χωρίς να θίγεται ο μελλοντικός 

σχεδιασμός του· 

53. επαναλαμβάνει, επομένως, την 

πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάπτυξης, καθώς και άλλα μέσα εκτός 

του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

Or. it 

 

Τροπολογία  282 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 54 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

54. θεωρεί επίσης ότι, όταν ορισμένες 

πράξεις εκτός προϋπολογισμού, κρίνονται 

αναγκαίες για την επίτευξη ορισμένων 

ειδικών στόχων, όπως για παράδειγμα 

μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων 

ή καταπιστευματικών ταμείων, οι 

πράξεις αυτές θα πρέπει να διατηρούνται 

σε χαμηλά επίπεδα, να είναι απόλυτα 

διαφανείς και να υποστηρίζονται από 

ισχυρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

και διατάξεις περί λογοδοσίας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 54 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

54. θεωρεί επίσης ότι, όταν ορισμένες 

πράξεις εκτός προϋπολογισμού, κρίνονται 

αναγκαίες για την επίτευξη ορισμένων 

ειδικών στόχων, όπως για παράδειγμα 

μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ή 

καταπιστευματικών ταμείων, οι πράξεις 

αυτές θα πρέπει να διατηρούνται σε 

χαμηλά επίπεδα, να είναι απόλυτα 

διαφανείς και να υποστηρίζονται από 

ισχυρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

διατάξεις περί λογοδοσίας· 

54. θεωρεί επίσης ότι, όταν ορισμένες 

πράξεις εκτός προϋπολογισμού, κρίνονται 

αναγκαίες για την επίτευξη ορισμένων 

ειδικών στόχων, όπως για παράδειγμα 

μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ή 

καταπιστευματικών ταμείων, οι πράξεις 

αυτές θα πρέπει να διατηρούνται σε 

χαμηλά επίπεδα, να είναι απόλυτα 

διαφανείς και να υποστηρίζονται από 

ισχυρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

διατάξεις περί λογοδοσίας· υπενθυμίζει ότι 

τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ θα 

πρέπει να χρηματοδοτούν μόνο δράσεις 

εκτός της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση 

να ασκεί την οικεία εξουσία ελέγχου όχι 

μόνο στο στάδιο της δημιουργίας των εν 

λόγω καταπιστευματικών ταμείων της 

ΕΕ, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
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σχετικής εκταμίευσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 54 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

54. θεωρεί επίσης ότι, όταν ορισμένες 

πράξεις εκτός προϋπολογισμού, κρίνονται 

αναγκαίες για την επίτευξη ορισμένων 

ειδικών στόχων, όπως για παράδειγμα 

μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ή 

καταπιστευματικών ταμείων, οι πράξεις 

αυτές θα πρέπει να διατηρούνται σε 

χαμηλά επίπεδα, να είναι απόλυτα 

διαφανείς και να υποστηρίζονται από 

ισχυρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

διατάξεις περί λογοδοσίας· 

54. θεωρεί επίσης ότι, όταν ορισμένες 

πράξεις εκτός προϋπολογισμού, κρίνονται 

αναγκαίες για την επίτευξη ορισμένων 

ειδικών στόχων, όπως για παράδειγμα 

μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ή 

καταπιστευματικών ταμείων, οι πράξεις 

αυτές θα πρέπει να διατηρούνται σε 

χαμηλά επίπεδα, να έχουν περιορισμένη 

διάρκεια, να είναι απόλυτα διαφανείς και 

να υποστηρίζονται από ισχυρές 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

διατάξεις περί λογοδοσίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  285 

John Howarth 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 55 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

55. θεωρεί ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, ο 

προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 

παρουσιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 

έκταση των εσόδων για ειδικό προορισμό 

και τις επιπτώσεις τους στις πραγματικές 

δαπάνες, και ειδικότερα εκείνων που 

προέρχονται από εισφορές τρίτων χωρών· 

υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό αποκτά 

ακόμα μεγαλύτερη σημασία υπό το φως 

της επιθυμίας του ΗΒ να συμμετάσχει σε 

55. θεωρεί ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, ο 

προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 

παρουσιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 

έκταση των εσόδων για ειδικό προορισμό 

και τις επιπτώσεις τους στις πραγματικές 

δαπάνες, και ειδικότερα εκείνων που 

προέρχονται από εισφορές τρίτων χωρών· 

υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό αποκτά 

ακόμα μεγαλύτερη σημασία υπό το φως 

της επιθυμίας του ΗΒ να συμμετάσχει σε 
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ορισμένα ενωσιακά δημοσιονομικά 

προγράμματα του νέου ΠΔΠ μετά το 2020 

ως μη κράτος μέλος, όπως εκφράστηκε στο 

πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με 

την αποχώρησή του από την Ένωση· 

ορισμένα ενωσιακά δημοσιονομικά 

προγράμματα του νέου ΠΔΠ μετά το 2020 

ως μη κράτος μέλος, όπως εκφράστηκε στο 

πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με 

την αποχώρησή του από την Ένωση· 

τονίζει, εν προκειμένω, ότι η συμμετοχή 

τρίτων χωρών στα προγράμματα της ΕΕ 

θα πρέπει να υποστηρίζεται στην 

περίπτωση που η συμμετοχή έχει 

σημαντικά οφέλη για την ΕΕ, καθώς και 

για την τρίτη χώρα/τις τρίτες χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 55 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

55. θεωρεί ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, ο 

προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 

παρουσιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 

έκταση των εσόδων για ειδικό προορισμό 

και τις επιπτώσεις τους στις πραγματικές 

δαπάνες, και ειδικότερα εκείνων που 

προέρχονται από εισφορές τρίτων χωρών· 

υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό αποκτά 

ακόμα μεγαλύτερη σημασία υπό το φως 

της επιθυμίας του ΗΒ να συμμετάσχει σε 

ορισμένα ενωσιακά δημοσιονομικά 

προγράμματα του νέου ΠΔΠ μετά το 2020 

ως μη κράτος μέλος, όπως εκφράστηκε στο 

πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με 

την αποχώρησή του από την Ένωση· 

55. θεωρεί ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, ο 

προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 

παρουσιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την 

έκταση των εσόδων για ειδικό προορισμό 

και τις επιπτώσεις τους στις πραγματικές 

δαπάνες, και ειδικότερα εκείνων που 

προέρχονται από εισφορές τρίτων χωρών· 

υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό αποκτά 

ακόμα μεγαλύτερη σημασία υπό το φως 

της επιθυμίας του ΗΒ να συμμετάσχει σε 

ορισμένα ενωσιακά δημοσιονομικά 

προγράμματα του νέου ΠΔΠ μετά το 2020 

ως μη κράτος μέλος, όπως εκφράστηκε στο 

πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με 

την αποχώρησή του από την Ένωση· 

τονίζει, ωστόσο, ότι η σύνδεση μεταξύ 

συγκεκριμένων εσόδων και δαπανών θα 

πρέπει να αποφεύγεται στον 

προϋπολογισμό· 

Or. en 
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Τροπολογία  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 55 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 55α. πιστεύει1α ότι είναι σημαντικό να 

ενισχυθεί η διαφάνεια του ΠΔΠ κατά την 

επόμενη περίοδο και επισημαίνει, εν 

προκειμένω, την αναξιοποίητη 

δυνατότητα σύνδεσης με το ψηφιακό 

θεματολόγιο της ΕΕ χρησιμοποιώντας 

καινοτόμες ευρωπαϊκές ψηφιακές 

πλατφόρμες ώστε να καταστούν οι 

πληροφορίες για τους στόχους, τους 

δικαιούχους και τα αποτελέσματα του 

δανεισμού και των δαπανών της ΕΕ πιο 

ορατές και προσβάσιμες για τους πολίτες 

και τους επενδυτές· 

 __________________ 

 1α Τροπολογία προτεινόμενη από τον 

NABU - Naturschutzbund Deutschland 

e.V. (Γερμανικό Σύνδεσμο για την 

Προστασία της Φύσης και της 

Βιοποικιλότητας) 

Or. en 

 

Τροπολογία  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 56 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

56. υπενθυμίζει την αύξηση των 

συσσωρευμένων ανεξόφλητων 

λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου 

ΠΔΠ που επεκτάθηκαν στο τρέχον ΠΔΠ, 

φτάνοντας το άνευ προηγουμένου ποσό 

των 24.7 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος 

του 2014, κυρίως στον τομέα της πολιτικής 

56. υπενθυμίζει την αύξηση των 

συσσωρευμένων ανεξόφλητων 

λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου 

ΠΔΠ που επεκτάθηκαν στο τρέχον ΠΔΠ, 

φτάνοντας το άνευ προηγουμένου ποσό 

των 24.7 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος 

του 2014, κυρίως στον τομέα της πολιτικής 
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συνοχής, λόγω της καθυστερημένης 

έναρξης των προηγούμενων 

προγραμμάτων, της ελλιπούς εγγραφής 

στον προϋπολογισμό και των ανεπαρκών 

ανώτατων ορίων πληρωμών· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι η εστίαση σε 

αυτήν την συσσώρευση που συνδέεται με 

την περίοδο 2007-2013 οδήγησε σε 

συνειδητές προσπάθειες να καθυστερήσει 

η έναρξη ορισμένων από τα προγράμματα 

της περιόδου 2014-2020 και έχει συμβάλει 

στην αντίθετη τάση υστέρησης στην 

εκτέλεση στους προϋπολογισμούς του 

2016 και του 2017· ζητεί από την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να προτείνουν 

συγκεκριμένα μέτρα για να επιταχυνθεί η 

εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 

2014-2020, και προειδοποιεί για τον 

κίνδυνο επανάληψης της κρίσης 

πληρωμών κατά τη μετάβαση μεταξύ δύο 

ΠΔΠ· 

συνοχής, λόγω της καθυστερημένης 

έναρξης των προηγούμενων 

προγραμμάτων, της ελλιπούς εγγραφής 

στον προϋπολογισμό και των ανεπαρκών 

ανώτατων ορίων πληρωμών· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι η εστίαση σε 

αυτήν την συσσώρευση που συνδέεται με 

την περίοδο 2007-2013 οδήγησε σε 

συνειδητές προσπάθειες να καθυστερήσει 

η έναρξη ορισμένων από τα προγράμματα 

της περιόδου 2014-2020 και έχει συμβάλει 

στην αντίθετη τάση υστέρησης στην 

εκτέλεση στους προϋπολογισμούς του 

2016 και του 2017· ζητεί από την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να προτείνουν 

συγκεκριμένα μέτρα για να επιταχυνθεί η 

εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 

2014-2020, και προειδοποιεί για τον 

κίνδυνο επανάληψης της κρίσης 

πληρωμών κατά τη μετάβαση μεταξύ δύο 

ΠΔΠ· καλεί τους εθνικούς υπουργούς 

οικονομικών όλων των κρατών μελών να 

μετέχουν στη σύνθεση των συνεδριάσεων 

για τις τακτικές πληρωμές μεταξύ των 

τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 

προκειμένου να διεξαχθεί μια γόνιμη 

συζήτηση για τα πιθανά μέτρα βελτίωσης 

της εκτέλεσης των προγραμμάτων που 

υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  289 

Tamás Deutsch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 56 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

56. υπενθυμίζει την αύξηση των 

συσσωρευμένων ανεξόφλητων 

λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου 

ΠΔΠ που επεκτάθηκαν στο τρέχον ΠΔΠ, 

φτάνοντας το άνευ προηγουμένου ποσό 

των 24.7 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος 

του 2014, κυρίως στον τομέα της πολιτικής 

56. υπενθυμίζει την αύξηση των 

συσσωρευμένων ανεξόφλητων 

λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου 

ΠΔΠ που επεκτάθηκαν στο τρέχον ΠΔΠ, 

φτάνοντας το άνευ προηγουμένου ποσό 

των 24.7 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος 

του 2014, κυρίως στον τομέα της πολιτικής 
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συνοχής, λόγω της καθυστερημένης 

έναρξης των προηγούμενων 

προγραμμάτων, της ελλιπούς εγγραφής 

στον προϋπολογισμό και των ανεπαρκών 

ανώτατων ορίων πληρωμών· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι η εστίαση σε 

αυτήν την συσσώρευση που συνδέεται με 

την περίοδο 2007-2013 οδήγησε σε 

συνειδητές προσπάθειες να καθυστερήσει 

η έναρξη ορισμένων από τα προγράμματα 

της περιόδου 2014-2020 και έχει συμβάλει 

στην αντίθετη τάση υστέρησης στην 

εκτέλεση στους προϋπολογισμούς του 

2016 και του 2017· ζητεί από την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να προτείνουν 

συγκεκριμένα μέτρα για να επιταχυνθεί η 

εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 

2014-2020, και προειδοποιεί για τον 

κίνδυνο επανάληψης της κρίσης 

πληρωμών κατά τη μετάβαση μεταξύ δύο 

ΠΔΠ· 

συνοχής, λόγω της καθυστερημένης 

έναρξης των προηγούμενων 

προγραμμάτων, της ελλιπούς εγγραφής 

στον προϋπολογισμό και των ανεπαρκών 

ανώτατων ορίων πληρωμών· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι η εστίαση σε 

αυτήν την συσσώρευση που συνδέεται με 

την περίοδο 2007-2013 οδήγησε σε 

συνειδητές προσπάθειες να καθυστερήσει 

η έναρξη ορισμένων από τα προγράμματα 

της περιόδου 2014-2020 και έχει συμβάλει 

στην αντίθετη τάση υστέρησης στην 

εκτέλεση στους προϋπολογισμούς του 

2016 και του 2017· ζητεί από την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να προτείνουν 

συγκεκριμένα μέτρα για να επιταχυνθεί η 

εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 

2014-2020, και προειδοποιεί για τον 

κίνδυνο επανάληψης της κρίσης 

πληρωμών κατά τη μετάβαση μεταξύ δύο 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η 

απλοποίηση των κανόνων εκτέλεσης, η 

οποία ελαχιστοποιεί τον διοικητικό φόρτο 

που επιβαρύνει τα κράτη μέλη και 

ταυτόχρονα στηρίζεται σε υφιστάμενες 

δομές, μπορεί να μειώσει τον χρόνο 

επίτευξης κανονισμού ρυθμού εκτέλεσης 

από νέα προγράμματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  290 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 56 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

56. υπενθυμίζει την αύξηση των 

συσσωρευμένων ανεξόφλητων 

λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου 

ΠΔΠ που επεκτάθηκαν στο τρέχον ΠΔΠ, 

φτάνοντας το άνευ προηγουμένου ποσό 

των 24.7 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος 

του 2014, κυρίως στον τομέα της πολιτικής 

συνοχής, λόγω της καθυστερημένης 

56. υπενθυμίζει την αύξηση των 

συσσωρευμένων ανεξόφλητων 

λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου 

ΠΔΠ που επεκτάθηκαν στο τρέχον ΠΔΠ, 

φτάνοντας το άνευ προηγουμένου ποσό 

των 24.7 δισεκατομμύρια EUR στο τέλος 

του 2014, κυρίως στον τομέα της πολιτικής 

συνοχής, λόγω της καθυστερημένης 
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έναρξης των προηγούμενων 

προγραμμάτων, της ελλιπούς εγγραφής 

στον προϋπολογισμό και των ανεπαρκών 

ανώτατων ορίων πληρωμών· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι η εστίαση σε 

αυτήν την συσσώρευση που συνδέεται με 

την περίοδο 2007-2013 οδήγησε σε 

συνειδητές προσπάθειες να καθυστερήσει 

η έναρξη ορισμένων από τα προγράμματα 

της περιόδου 2014-2020 και έχει συμβάλει 

στην αντίθετη τάση υστέρησης στην 

εκτέλεση στους προϋπολογισμούς του 

2016 και του 2017· ζητεί από την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να προτείνουν 

συγκεκριμένα μέτρα για να επιταχυνθεί η 

εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 

2014-2020, και προειδοποιεί για τον 

κίνδυνο επανάληψης της κρίσης 

πληρωμών κατά τη μετάβαση μεταξύ δύο 

ΠΔΠ· 

έναρξης των προηγούμενων 

προγραμμάτων· εκφράζει τη λύπη του για 

το γεγονός ότι η εστίαση σε αυτήν την 

συσσώρευση που συνδέεται με την 

περίοδο 2007-2013 οδήγησε σε συνειδητές 

προσπάθειες να καθυστερήσει η έναρξη 

ορισμένων από τα προγράμματα της 

περιόδου 2014-2020 και έχει συμβάλει 

στην αντίθετη τάση υστέρησης στην 

εκτέλεση στους προϋπολογισμούς του 

2016 και του 2017· ζητεί από την Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη να προτείνουν 

συγκεκριμένα μέτρα για να επιταχυνθεί η 

εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 

2014-2020, και προειδοποιεί για τον 

κίνδυνο επανάληψης της κρίσης 

πληρωμών κατά τη μετάβαση μεταξύ δύο 

ΠΔΠ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  291 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 58 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

58. ζητεί τα μελλοντικά ανώτατα όρια 

πληρωμών να καθοριστούν σε κατάλληλο 

επίπεδο και, στο πλαίσιο αυτό, να μην 

αφεθεί παρά μόνο μία περιορισμένη και 

ρεαλιστική διαφορά μεταξύ των 

πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και 

των πιστώσεων πληρωμών και να ληφθεί 

υπόψη η ανάγκη τήρησης των δεσμεύσεων 

που απορρέουν από την τρέχουσα 

δημοσιονομική περίοδο και που δεν θα 

μετατραπούν σε πληρωμές πριν από το 

2020· 

58. ζητεί τα μελλοντικά ανώτατα όρια 

πληρωμών να καθοριστούν στο ίδιο 

επίπεδο των ανώτατων ορίων για 

αναλήψεις υποχρεώσεων· υπενθυμίζει ότι 

οι πληρωμές αποτελούν λογικές και 

νομικές συνέπειες των αναλήψεων 

υποχρεώσεων και, ως εκ τούτου, οι 

αναλήψεις υποχρεώσεων θα γίνουν 

πληρωμές· τονίζει ότι τα ανώτατα όρια 

πληρωμών δεν καθορίζουν το επίπεδο 

πληρωμών για τους ετήσιους 

προϋπολογισμούς, που πρόκειται να 

εγκριθούν από τα δύο σκέλη της 

αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή, 

αλλά το μέγιστο επίπεδο που θα μπορούσε 
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να συμφωνηθεί· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

οποιαδήποτε τεχνικά μέτρα προκειμένου 

να αποφευχθεί η πραγματοποίηση της 

πληρωμής· ζητεί, ιδίως, να ληφθεί υπόψη 

η ανάγκη τήρησης των δεσμεύσεων που 

απορρέουν από την τρέχουσα 

δημοσιονομική περίοδο και που δεν θα 

μετατραπούν σε πληρωμές πριν από το 

2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  292 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 59 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

59. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα 

μέσων που χρηματοδοτούν το ευρωπαϊκό 

εγχείρημα και μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: τις 

επιχορηγήσεις και τα χρηματοδοτικά 

μέσα με τη μορφή εγγυήσεων, δανείων, 

επιμερισμού του κινδύνου και μετοχικού 

κεφαλαίου· επισημαίνει επίσης το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων, στόχος του οποίου είναι η 

κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε 

ολόκληρη την ΕΕ για τη στήριξη σχεδίων 

σε τομείς κεντρικής σημασίας για την 

οικονομία της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να 

συμπληρώνει τους περιορισμένους 

δημόσιους πόρους· 

59. επισημαίνει επίσης ότι το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων δεν κατάφερε να καλύψει το 

χάσμα στους τομείς της ζήτησης, της 

απασχόλησης και του πληθωρισμού, 

κυρίως στις χώρες που βρίσκονται στην 

περιφέρεια της ζώνης του ευρώ, οι οποίες 

θα πρέπει να αυξήσουν τις δημόσιες 

επενδύσεις στους τομείς υψηλών 

δυνατοτήτων· 

Or. it 

 

Τροπολογία  293 

Bernd Kölmel 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 59 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

59. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα 

μέσων που χρηματοδοτούν το ευρωπαϊκό 

εγχείρημα και μπορούν να ομαδοποιηθούν 

σε δύο κατηγορίες: τις επιχορηγήσεις και 

τα χρηματοδοτικά μέσα με τη μορφή 

εγγυήσεων, δανείων, επιμερισμού του 

κινδύνου και μετοχικού κεφαλαίου· 

επισημαίνει επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων, στόχος του 

οποίου είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών 

κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ για τη 

στήριξη σχεδίων σε τομείς κεντρικής 

σημασίας για την οικονομία της ΕΕ, το 

οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει τους 

περιορισμένους δημόσιους πόρους· 

59. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα 

μέσων που χρηματοδοτούν τις 

δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ και 

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο 

κατηγορίες: τις επιχορηγήσεις και τα 

χρηματοδοτικά μέσα με τη μορφή 

εγγυήσεων, δανείων, επιμερισμού του 

κινδύνου και μετοχικού κεφαλαίου· 

πιστεύει ότι τα εν λόγω μέσα θα πρέπει να 

συμπληρώνουν τους περιορισμένους 

δημόσιους πόρους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  294 

José Manuel Fernandes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 59 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

59. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα 

μέσων που χρηματοδοτούν το ευρωπαϊκό 

εγχείρημα και μπορούν να ομαδοποιηθούν 

σε δύο κατηγορίες: τις επιχορηγήσεις και 

τα χρηματοδοτικά μέσα με τη μορφή 

εγγυήσεων, δανείων, επιμερισμού του 

κινδύνου και μετοχικού κεφαλαίου· 

επισημαίνει επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων, στόχος του 

οποίου είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών 

κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ για τη 

στήριξη σχεδίων σε τομείς κεντρικής 

σημασίας για την οικονομία της ΕΕ, το 

οποίο θα πρέπει να συμπληρώνει τους 

59. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα 

μέσων που χρηματοδοτούν το ευρωπαϊκό 

εγχείρημα και μπορούν να ομαδοποιηθούν 

σε δύο κατηγορίες: τις επιχορηγήσεις και 

τα χρηματοδοτικά μέσα με τη μορφή 

εγγυήσεων, δανείων, επιμερισμού του 

κινδύνου και μετοχικού κεφαλαίου· 

επισημαίνει επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων, στόχος του 

οποίου είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών και 

δημόσιων κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ 

για τη στήριξη σχεδίων σε τομείς 

κεντρικής σημασίας για την οικονομία της 

ΕΕ, προκειμένου να συμπληρώνει την 
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περιορισμένους δημόσιους πόρους· περιορισμένη χρηματοδότηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  295 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

60. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για 

αύξηση του οικονομικού και πολιτικού 

αντίκτυπου του προϋπολογισμού της 

Ένωσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα μέσα 

αυτά μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για 

έργα που παράγουν έσοδα με αποτέλεσμα 

να μην αποτελούν παρά συμπληρωματική 

και όχι εναλλακτική μορφή 

χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις 

επιχορηγήσεις, δεδομένου ότι ορισμένα 

έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο 

μέσω επιδοτήσεων· 

60. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για 

αύξηση του οικονομικού και πολιτικού 

αντίκτυπου του προϋπολογισμού της 

Ένωσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα μέσα 

αυτά μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για 

έργα που παράγουν έσοδα με αποτέλεσμα 

να μην αποτελούν παρά συμπληρωματική 

επιλογή για το σύστημα επιχορηγήσεων 

και ότι δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης σε 

σύγκριση με τις επιχορηγήσεις, δεδομένου 

ότι ορισμένα έργα μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν μόνο μέσω 

επιδοτήσεων· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι τα 

χρηματοδοτικά μέσα δεν δεσμεύονται 

από τους στόχους και τους σκοπούς· 

καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει όλα 

τα χρηματοδοτικά μέσα, 

συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ, 

προκειμένου να δεσμεύονται από τη 

στρατηγική «Ευρώπη μετά το 2020», 

τους σκοπούς και τους στόχους, και να 

συνάδουν με τη συμφωνία του Παρισιού 

για το κλίμα και/ή το θεματολόγιο με 

ορίζοντα το 2030· 

Or. en 

 

Τροπολογία  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

60. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για 

αύξηση του οικονομικού και πολιτικού 

αντίκτυπου του προϋπολογισμού της 

Ένωσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα μέσα 

αυτά μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για 

έργα που παράγουν έσοδα με αποτέλεσμα 

να μην αποτελούν παρά συμπληρωματική 

και όχι εναλλακτική μορφή 

χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις 

επιχορηγήσεις, δεδομένου ότι ορισμένα 

έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο 

μέσω επιδοτήσεων· 

60. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για 

αύξηση του οικονομικού και πολιτικού 

αντίκτυπου του προϋπολογισμού της 

Ένωσης· ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στη 

διατομεακή χρήση των διαφόρων 

χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να 

αρθούν οι περιοριστικοί κανόνες που 

παρεμποδίζουν την αξιοποίηση, εκ 

μέρους των αποδεκτών, πολλαπλών 

προγραμμάτων για έργα με αντίστοιχους 

στόχους· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα μέσα 

αυτά μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για 

έργα που παράγουν έσοδα με αποτέλεσμα 

να μην αποτελούν παρά συμπληρωματική 

και όχι εναλλακτική μορφή 

χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις 

επιχορηγήσεις, δεδομένου ότι ορισμένα 

έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο 

μέσω επιδοτήσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  297 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

60. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για 

αύξηση του οικονομικού και πολιτικού 

αντίκτυπου του προϋπολογισμού της 

Ένωσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα 

μέσα αυτά μπορούν να εφαρμόζονται μόνο 

για έργα που παράγουν έσοδα με 

αποτέλεσμα να μην αποτελούν παρά 

συμπληρωματική και όχι εναλλακτική 

μορφή χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις 

επιχορηγήσεις, δεδομένου ότι ορισμένα 

60. υπογραμμίζει ότι τα 

χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να 

εφαρμόζονται μόνο για έργα που παράγουν 

έσοδα με αποτέλεσμα να μην αποτελούν 

παρά συμπληρωματική και όχι 

εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης σε 

σύγκριση με τις επιχορηγήσεις, δεδομένου 

ότι ορισμένα έργα μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν μόνο μέσω 

επιδοτήσεων· εφιστά την προσοχή στο 

γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η 
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έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο 

μέσω επιδοτήσεων· 
χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων μπορεί 

να αποτελέσει έναν τρόπο για να 

επιβαρυνθεί η κοινωνία με τις 

οικονομικές απώλειες που 

δημιουργούνται από ιδιωτικές εταιρείες· 

Or. it 

 

Τροπολογία  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

60. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για 

αύξηση του οικονομικού και πολιτικού 

αντίκτυπου του προϋπολογισμού της 

Ένωσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα μέσα 

αυτά μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για 

έργα που παράγουν έσοδα με αποτέλεσμα 

να μην αποτελούν παρά συμπληρωματική 

και όχι εναλλακτική μορφή 
χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις 

επιχορηγήσεις, δεδομένου ότι ορισμένα 

έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο 

μέσω επιδοτήσεων· 

60. αναγνωρίζει τις δυνατότητες που 

προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για 

αύξηση του οικονομικού και πολιτικού 

αντίκτυπου του προϋπολογισμού της 

Ένωσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα μέσα 

αυτά μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε 

περίπτωση ανεπαρκών επενδύσεων ή 

αστοχίας της αγοράς για οικονομικά 

βιώσιμες επενδύσεις· υπενθυμίζει ότι δεν 

θα πρέπει να αποσκοπούν στην 

αντικατάσταση ήδη υφιστάμενων 

δημόσιων συστημάτων ή της ιδιωτικής 
χρηματοδότησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 61 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

61. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς 

την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς 

πολιτικής της ΕΕ στους οποίους οι 

επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να 

συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και 

61. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς 

την Επιτροπή για σαφέστερο διαχωρισμό 

μεταξύ των μέσων· η Επιτροπή θα πρέπει 

να προσδιορίσει τους τομείς πολιτικής της 

ΕΕ που εξυπηρετούνται καλύτερα από 
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να προβληματιστεί σχετικά με την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· 

είναι πεπεισμένο ότι οι επιδοτήσεις πρέπει 

να παραμείνουν ο κύριος τρόπος 

χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος στο επόμενο ΠΔΠ· 
υπογραμμίζει ότι τα δάνεια, οι εγγυήσεις 

και η χρηματοδότηση μετοχικού 

κεφαλαίου θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με προσοχή, με βάση 

κατάλληλες εκ των προτέρων 

αξιολογήσεις και μόνο όταν η χρήση τους 

επιφέρει αποδεδειγμένα σαφή 

προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα· 

επιχορηγήσεις, εκείνους που θα 

μπορούσαν να ταιριάζουν καλύτερα στα 

χρηματοδοτικά μέσα και εκείνους στους 

οποίους οι επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να 

συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και 

να προβληματιστεί σχετικά με την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· 

υπογραμμίζει ότι η χρήση δανείων, 

εγγυήσεων, επιμερισμού κινδύνων και 

χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου 

κατά το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 

συνοδεύεται από σημαντικές προσπάθειες 

διευκόλυνσης της πρόσβασης σε αυτά τα 

μέσα για τους δικαιούχους, ιδίως για τις 

νεοφυείς εταιρείες, τις ΜΜΕ και τις 

εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 61 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

61. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς 

την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς 

πολιτικής της ΕΕ στους οποίους οι 

επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να 

συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και 

να προβληματιστεί σχετικά με την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· 

είναι πεπεισμένο ότι οι επιδοτήσεις πρέπει 

να παραμείνουν ο κύριος τρόπος 

χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος στο επόμενο ΠΔΠ· 

υπογραμμίζει ότι τα δάνεια, οι εγγυήσεις 

και η χρηματοδότηση μετοχικού 

κεφαλαίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

με προσοχή, με βάση κατάλληλες εκ των 

προτέρων αξιολογήσεις και μόνο όταν η 

χρήση τους επιφέρει αποδεδειγμένα σαφή 

προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα· 

61. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς 

την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς 

πολιτικής της ΕΕ στους οποίους οι 

επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να 

συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και 

να προβληματιστεί σχετικά με την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· 

είναι πεπεισμένο ότι οι επιδοτήσεις πρέπει 

να παραμείνουν ο κύριος τρόπος 

χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος στο επόμενο ΠΔΠ· 

επισημαίνει ότι η χρήση χρηματοδοτικών 

μέσων και συνεργιών με επιχορηγήσεις 

μπορεί να βελτιωθεί· τονίζει, εν 

προκειμένω, ότι θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες περί 

κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού 

για επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά 

μέσα· υπογραμμίζει ότι τα δάνεια, οι 
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εγγυήσεις και η χρηματοδότηση μετοχικού 

κεφαλαίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

με προσοχή, με βάση κατάλληλες εκ των 

προτέρων αξιολογήσεις και μόνο όταν η 

χρήση τους επιφέρει αποδεδειγμένα σαφή 

προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  301 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 61 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

61. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς 

την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς 

πολιτικής της ΕΕ στους οποίους οι 

επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να 

συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και 

να προβληματιστεί σχετικά με την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· 

είναι πεπεισμένο ότι οι επιδοτήσεις πρέπει 

να παραμείνουν ο κύριος τρόπος 

χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος στο επόμενο ΠΔΠ· 

υπογραμμίζει ότι τα δάνεια, οι εγγυήσεις 

και η χρηματοδότηση μετοχικού 

κεφαλαίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

με προσοχή, με βάση κατάλληλες εκ των 

προτέρων αξιολογήσεις και μόνο όταν η 

χρήση τους επιφέρει αποδεδειγμένα σαφή 

προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα· 

61. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς 

την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς 

πολιτικής της ΕΕ στους οποίους οι 

επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να 

συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και 

να προβληματιστεί σχετικά με την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· 

είναι πεπεισμένο ότι οι επιδοτήσεις πρέπει 

να παραμείνουν ο κύριος τρόπος 

χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος στο επόμενο ΠΔΠ· τονίζει 

την έλλειψη λογοδοσίας και το χαμηλό 

επίπεδο υποβολής εκθέσεων σχετικά με 

τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 

στην πραγματική οικονομία και τα υψηλά 

έξοδα διαχείρισης των χρηματοδοτικών 

μέσων· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι τα 

δάνεια, οι εγγυήσεις και η χρηματοδότηση 

μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με προσοχή, με βάση 

κατάλληλες εκ των προτέρων αξιολογήσεις 

και μόνο όταν η χρήση τους επιφέρει 

αποδεδειγμένα σαφή προστιθέμενη αξία 

και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα· 

Or. en 
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Τροπολογία  302 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 61 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

61. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς 

την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς 

πολιτικής της ΕΕ στους οποίους οι 

επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να 

συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και 

να προβληματιστεί σχετικά με την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· 

είναι πεπεισμένο ότι οι επιδοτήσεις πρέπει 

να παραμείνουν ο κύριος τρόπος 

χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος στο επόμενο ΠΔΠ· 

υπογραμμίζει ότι τα δάνεια, οι εγγυήσεις 

και η χρηματοδότηση μετοχικού 

κεφαλαίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

με προσοχή, με βάση κατάλληλες εκ των 

προτέρων αξιολογήσεις και μόνο όταν η 

χρήση τους επιφέρει αποδεδειγμένα σαφή 

προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα· 

61. υπενθυμίζει την έκκλησή του προς 

την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς 

πολιτικής της ΕΕ στους οποίους οι 

επιχορηγήσεις θα μπορούσαν να 

συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και 

να προβληματιστεί σχετικά με την 

κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· 

είναι πεπεισμένο ότι οι επιδοτήσεις πρέπει 

να παραμείνουν ο κύριος τρόπος 

χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος στο επόμενο ΠΔΠ· 

υπογραμμίζει ότι τα δάνεια, οι εγγυήσεις 

και η χρηματοδότηση μετοχικού 

κεφαλαίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

με προσοχή, με βάση κατάλληλες 

ανεξάρτητες εκ των προτέρων 

αξιολογήσεις και μόνο όταν η χρήση τους 

επιφέρει αποδεδειγμένα σαφή 

προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα· 

Or. it 

 

Τροπολογία  303 

Monika Hohlmeier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. καλεί την Επιτροπή να 

απλοποιήσει και να εναρμονίσει τους 

κανόνες που διέπουν τη χρήση των 

χρηματοδοτικών μέσων στο επόμενο 

ΠΔΠ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η 

αποτελεσματική τους εφαρμογή· εξετάζει 

τη δυνατότητα ενός ενιαίου ταμείου που 

θα ενσωματώνει τα χρηματοδοτικά μέσα 

διαγράφεται 
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σε επίπεδο ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε 

κεντρική διαχείριση στο πλαίσιο 

προγραμμάτων όπως η διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το 

πρόγραμμα για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία (EaSI) αφενός και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια 

τέτοια συνολική λύση θα πρέπει να 

προβλέπει μία σαφή διάρθρωση για την 

επιλογή διαφορετικών ειδών 

χρηματοδοτικών μέσων για 

διαφορετικούς τομείς πολιτικής και 

τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, ωστόσο, 

ότι το ταμείο αυτό δεν θα μπορούσε σε 

καμία περίπτωση να ενσωματώσει τα 

χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζονται 

τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· θεωρεί ότι ένα ενιαίο ταμείο 

που θα ενσωματώνει τα χρηματοδοτικά 

μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα οποία υπόκεινται 

σε κεντρική διαχείριση στο πλαίσιο 

προγραμμάτων όπως η διευκόλυνση 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα 
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πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI) αφενός και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια 

τέτοια συνολική λύση θα πρέπει να 

προβλέπει μία σαφή διάρθρωση για την 

επιλογή διαφορετικών ειδών 

χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς 

τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων· 

υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό 

δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

COSME, το πρόγραμμα «Δημιουργική 

Ευρώπη» και το πρόγραμμα για την 

απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία 

(EaSI) αφενός και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

αφετέρου,θα μπορούσε να επιτρέψει την 

επίτευξη των στόχων της 

αποτελεσματικότητας, της απλότητας και 

της ευελιξίας κατά τη διαχείριση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· είναι της άποψης 

ότι μια τέτοια συνολική λύση θα πρέπει να 

προβλέπει μία σαφή διάρθρωση για την 

επιλογή διαφορετικών ειδών 

χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς 

τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων· 

πιστεύει ότι, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η πραγματική 

προσθετικότητα ενός ενιαίου ταμείου που 

ενσωματώνει όλα τα χρηματοδοτικά 

μέσα, η διάρθρωση της διακυβέρνησής 

του θα πρέπει να επιτρέπει την 

αξιοποίηση των τοπικών γνώσεων 

υποστηρίζοντας την ΕΤΕπ και τις εθνικές 

αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα για τη 

δημιουργία και ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισμού· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό 

δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 
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μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το 

πρόγραμμα για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία (EaSI) αφενός και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 
πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια 

τέτοια συνολική λύση θα πρέπει να 

προβλέπει μία σαφή διάρθρωση για την 

επιλογή διαφορετικών ειδών 

χρηματοδοτικών μέσων για 

διαφορετικούς τομείς πολιτικής και 

τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, ωστόσο, 

ότι το ταμείο αυτό δεν θα μπορούσε σε 

καμία περίπτωση να ενσωματώσει τα 

χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζονται τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής· 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· σημειώνει ότι η Επιτροπή 

μπορεί να προτείνει ένα ενιαίο ταμείο που 

θα ενσωματώνει τα χρηματοδοτικά μέσα 

σε επίπεδο ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε 

κεντρική διαχείριση· προειδοποιεί ότι μια 

τέτοια πρόταση θα απαιτούσε διεξοδική 

συζήτηση· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το 

ταμείο αυτό δεν θα μπορούσε σε καμία 

περίπτωση να ενσωματώσει τα 

χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζονται τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· είναι της άποψης ότι θα πρέπει 

να παρέχεται μια σαφής διάρθρωση για 

την επιλογή διαφορετικών ειδών 

χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς 
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στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το 

πρόγραμμα για την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία (EaSI) αφενός και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια 

τέτοια συνολική λύση θα πρέπει να 

προβλέπει μία σαφή διάρθρωση για την 

επιλογή διαφορετικών ειδών 

χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς 

τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων· 

υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό 

δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων και 

ότι τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα θα 

πρέπει να εξακολουθήσουν να 

εγγράφονται στον προϋπολογισμό σε 

ξεχωριστές γραμμές προϋπολογισμού, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια 

στις επενδύσεις· υπογραμμίζει, ωστόσο, 

ότι οποιαδήποτε τέτοια εναρμόνιση 

κανόνων δεν μπορεί να επηρεάσει τα 

χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζονται τα 

κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής 

συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  307 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 
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καινοτομία (EaSI) αφενός και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια τέτοια 

συνολική λύση θα πρέπει να προβλέπει μία 

σαφή διάρθρωση για την επιλογή 

διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών 

μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής 

και τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό δεν θα 

μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

καινοτομία (EaSI) αφενός και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια τέτοια 

συνολική λύση θα πρέπει να προβλέπει μία 

σαφή διάρθρωση για την επιλογή 

διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών 

μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής 

και τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό δεν θα 

μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι, στο 

πλαίσιο διάρθρωσης του ΠΔΠ μετά το 

2020, τα προγράμματα αυτά δεν μπορούν 

να συμπεριλαμβάνονται σε μία ενιαία 

γραμμή για οριζόντια (χρηματοδοτικά) 

μέσα που υποστηρίζουν επενδύσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  308 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 
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καινοτομία (EaSI) αφενός και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια τέτοια 

συνολική λύση θα πρέπει να προβλέπει μία 

σαφή διάρθρωση για την επιλογή 

διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών 

μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής 

και τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό δεν θα 

μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

καινοτομία (EaSI) αφενός και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια τέτοια 

συνολική λύση θα πρέπει να προβλέπει μία 

σαφή διάρθρωση για την επιλογή 

διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών 

μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής 

και τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό δεν θα 

μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής ή να 

χρηματοδοτήσει έργα που αντιβαίνουν 

στις εγχώριες και διεθνείς δεσμεύσεις της 

ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI) αφενός και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI) αφενός και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, καθώς και 



 

PE616.896v01-00 30/169 AM\1144763EL.docx 

EL 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια τέτοια 

συνολική λύση θα πρέπει να προβλέπει μία 

σαφή διάρθρωση για την επιλογή 

διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών 

μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής 

και τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό δεν θα 

μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

ένα μελλοντικό εσωτερικό ευρωπαϊκό 

ταμείο για τη δημοκρατία και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, μια πρόταση που 

πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. είναι της 

άποψης ότι μια τέτοια συνολική λύση θα 

πρέπει να προβλέπει μία σαφή διάρθρωση 

για την επιλογή διαφορετικών ειδών 

χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς 

τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων· 

υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό 

δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  310 

Bernd Kölmel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI) αφενός και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια τέτοια 

συνολική λύση θα πρέπει να προβλέπει μία 

σαφή διάρθρωση για την επιλογή 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI), μια πρόταση που 

πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. είναι της 

άποψης ότι μια τέτοια συνολική λύση θα 

πρέπει να προβλέπει μία σαφή διάρθρωση 

για την επιλογή διαφορετικών ειδών 

χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς 

τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων· 
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διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών 

μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής 

και τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό δεν θα 

μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό 

δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  311 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI) αφενός και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια τέτοια 

συνολική λύση θα πρέπει να προβλέπει μία 

σαφή διάρθρωση για την επιλογή 

διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών 

μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής 

και τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό δεν θα 

μπορούσε σε καμία περίπτωση να 

62. καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει 

και να εναρμονίσει τους κανόνες που 

διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών 

μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους 

εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός 

ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα 

χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα 

οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση 

στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η 

διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το 

πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα 

για την απασχόληση και την κοινωνική 

καινοτομία (EaSI) αφενός και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια 

πρόταση που πρέπει να συζητηθεί 

περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια τέτοια 

συνολική λύση θα μπορούσε να προβλέπει 

μία σαφή διάρθρωση για την επιλογή 

διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών 

μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής 

και τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό δεν θα 

μπορούσε σε καμία περίπτωση να 
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ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που 

διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

της πολιτικής συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 64 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

64. θεωρεί ότι η διάρθρωση του ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

προβολή των πολιτικών και 

δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ 

για τους Ευρωπαίους πολίτες, και ζητεί να 

παρουσιάζονται με περισσότερη σαφήνεια 

όλοι οι τομείς δαπανών της ΕΕ· είναι 

πεπεισμένο ότι οι βασικοί πυλώνες των 

μελλοντικών δαπανών της ΕΕ που 

περιγράφονται στο παρόν ψήφισμα θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζονται αναλόγως· 

64. επισημαίνει ότι η διάρθρωση του 

νέου ΠΔΠ θα πρέπει να αντιστοιχεί 

καλύτερα στις πέντε κορυφαίες πολιτικές 

προτεραιότητες της ΕΕ· θεωρεί ότι η 

διάρθρωση του ΠΔΠ πρέπει να 

εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή των 

πολιτικών και δημοσιονομικών 

προτεραιοτήτων της ΕΕ για τους 

Ευρωπαίους πολίτες, και ζητεί να 

παρουσιάζονται με περισσότερη σαφήνεια 

όλοι οι τομείς δαπανών της ΕΕ· είναι 

πεπεισμένο ότι οι βασικοί πυλώνες των 

μελλοντικών δαπανών της ΕΕ που 

περιγράφονται στο παρόν ψήφισμα θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζονται αναλόγως· 

ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της 

χρηματοδότησης του προϋπολογισμού 

της ΕΕ και των στόχων της, εν ανάγκη με 

υπέρβαση της «γυάλινης οροφής» του 

1 % του ΑΕγχΠ για τις συνεισφορές των 

κρατών μελών και/ή προσαρμογή και 

μείωση των στόχων της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  313 

Helga Trüpel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 64 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 64α. καλεί την Επιτροπή να 

δημιουργήσει έναν ψηφιακό συνεργατικό 

σχηματισμό στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα ενσωματώνει όλα τα 

προγράμματα της ΕΕ που παρέχουν 

συμπληρωματικές απαντήσεις σε 

ψηφιακές προκλήσεις στην Ένωση, 

περιλαμβάνοντας δραστηριότητες, όπως 

ο κλάδος ψηφιοποίησης, οι προηγμένες 

ψηφιακές δεξιότητες, η έρευνα στον 

ψηφιακό τομέα, η καινοτομία στα μέσα 

και δράσεις πολυμέσων, η παιδεία στα 

μέσα, η πληροφορική υψηλών επιδόσεων, 

η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η 

υποδομή ψηφιακών υπηρεσιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  314 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 64 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 64α. θεωρεί ότι η διάρθρωση του ΠΔΠ 

θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει την 

οικονομία της ΕΕ και να περιλαμβάνει 

προγράμματα και μέσα που υποστηρίζουν 

την επιχειρηματικότητα και όλες τις 

επιχειρησιακές μορφές της από 

μεμονωμένα έως κοινά έργα, όπως οι 

συνεταιριστικές επιχειρήσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 



 

PE616.896v01-00 34/169 AM\1144763EL.docx 

EL 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 64 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 64α. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών, συνεπώς ζητεί τη διατήρηση 

των δαπανών για την κοινή γεωργική 

πολιτική ως χωριστό τομέα του 

προϋπολογισμού· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά 

το 2020· 

διαγράφεται 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

 

βάσει άμεσης διαχείρισης:  

– έρευνα και καινοτομία  

– βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις· 

 

– μεγάλα έργα υποδομής  

– μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

 

– περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος· 
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– γεωργία και αγροτική ανάπτυξη  

– θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία  

– οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα 

που στηρίζουν τις επενδύσεις στην 

Ευρώπη (πιθανό γενικό χρηματοδοτικό 

μέσο σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ) 

 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

 

– οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή (βάσει επιμερισμένης 

διαχείρισης): 

 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος· 

 

 απασχόληση, κοινωνικές 

υποθέσεις και κοινωνική ένταξη· 

 

– εκπαίδευση και δια βίου μάθηση  

– πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες· 

 

– υγεία και ασφάλεια των τροφίμων·  

– άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές· 

 

– στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις·  

 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

 

– διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη·  

– γειτονία·  

– διεύρυνση·  

– ανθρωπιστική βοήθεια·  

– εμπόριο  

– συνεισφορά στα 

καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και 

στους μηχανισμούς για τις εξωτερικές 
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σχέσεις 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

 

– ασφάλεια  

– αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα· 

 

– κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας· 

 

– άμυνα·  

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική διοίκηση 

στην υπηρεσία των Ευρωπαίων 

 

– χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

 

– χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

 

Or. pl 

 

Τροπολογία  317 

Tamás Deutsch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, μια 

διαφανή διάρθρωση του ΠΔΠ μετά το 

2020, όπου οι διαφορετικές 

προτεραιότητες αντιστοιχούν σε 

ξεχωριστούς τομείς· υποστηρίζει τη 

διατήρηση ξεχωριστών τομέων για: την 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή· τη γεωργία και την αγροτική 

ανάπτυξη, τις θαλάσσιες υποθέσεις και 

την αλιεία· 
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Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
 

βάσει άμεσης διαχείρισης:  

- έρευνα και καινοτομία  
- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

 

- μεγάλα έργα υποδομής  
- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 
 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 
 

- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη  
- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία  
- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα 

που στηρίζουν τις επενδύσεις στην 

Ευρώπη (πιθανό γενικό χρηματοδοτικό 

μέσο σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ) 

 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 
 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
 

- οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή (βάσει επιμερισμένης 

διαχείρισης): 

 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 

 απασχόληση, κοινωνικές 

υποθέσεις και κοινωνική ένταξη
 

- εκπαίδευση και δια βίου μάθηση  
- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 
 

- υγεία και ασφάλεια των τροφίμων  
- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 
 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 
 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 
 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
 

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη  

- γειτονία  
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- διεύρυνση  

- ανθρωπιστική βοήθεια  

- εμπόριο  

- συνεισφορά στα 

καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και 

στους μηχανισμούς για τις εξωτερικές 

σχέσεις 

 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 
 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
 

- ασφάλεια  
- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  
 

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  
 

- άμυνα  
Τομέας 5: Μια αποτελεσματική διοίκηση 

στην υπηρεσία των Ευρωπαίων 
 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 
 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· καλεί την Επιτροπή να 

προτείνει μια νέα διάρθρωση για το ΠΔΠ 

μετά το 2020· 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη  
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οικονομία 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
 

βάσει άμεσης διαχείρισης:  

- έρευνα και καινοτομία  
- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

 

- μεγάλα έργα υποδομής  
- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 
 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 
 

- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη  
- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία  
- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα 

που στηρίζουν τις επενδύσεις στην 

Ευρώπη (πιθανό γενικό χρηματοδοτικό 

μέσο σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ) 

 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 
 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
 

- οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή (βάσει επιμερισμένης 

διαχείρισης): 

 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 

 απασχόληση, κοινωνικές 

υποθέσεις και κοινωνική ένταξη
 

- εκπαίδευση και δια βίου μάθηση  
- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 
 

- υγεία και ασφάλεια των τροφίμων  
- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 
 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 
 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 
 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
 

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη  

- γειτονία  

- διεύρυνση  
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- ανθρωπιστική βοήθεια  

- εμπόριο  

- συνεισφορά στα 

καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και 

στους μηχανισμούς για τις εξωτερικές 

σχέσεις 

 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 
 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
 

- ασφάλεια  
- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  
 

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  
 

- άμυνα  
Τομέας 5: Μια αποτελεσματική διοίκηση 

στην υπηρεσία των Ευρωπαίων 
 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 
 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  319 

Bernd Kölmel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

βελτιώσεις· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Τομέας 1: Ασφάλεια στην Ευρώπη 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
βάσει άμεσης διαχείρισης:  
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- έρευνα και καινοτομία - άσυλο και μετανάστευση 

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

- ασφάλεια και καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας  

- μεγάλα έργα υποδομής - αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα 

- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

 

- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη  

- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία  

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα 

που στηρίζουν τις επενδύσεις στην 

Ευρώπη (πιθανό γενικό χρηματοδοτικό 

μέσο σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ) 

 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Τομέας 2: Μια ανταγωνιστική και 

καινοτόμα Ευρώπη 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή (βάσει επιμερισμένης 

διαχείρισης): 

- έρευνα και καινοτομία 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 απασχόληση, κοινωνικές 

υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

- μεγάλα έργα υποδομής 

- εκπαίδευση και δια βίου μάθηση - μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- εμπόριο 

- υγεία και ασφάλεια των τροφίμων  

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

Τομέας 3: Μεταρρύθμιση της ζώνης του 

ευρώ για βιωσιμότητα και οικονομική 

ανάπτυξη 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη - μηχανισμός σταθεροποίησης της 

ζώνης του ευρώ 

- γειτονία - πρόγραμμα για την υποστήριξη 

των κρατών μελών σε περίπτωση εξόδου 

από το ευρώ κατόπιν διαπραγμάτευσης 
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- διεύρυνση  

- ανθρωπιστική βοήθεια  

- εμπόριο  

- συνεισφορά στα 

καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και 

στους μηχανισμούς για τις εξωτερικές 

σχέσεις 

 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Τομέας 4: Μια συνεκτική κοινωνία και 

ένα ισχυρό αγροτικό τοπίο στην Ευρώπη 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- ασφάλεια - οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή 

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  

- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  

- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία 

- άμυνα  

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική διοίκηση 

στην υπηρεσία των Ευρωπαίων 

Τομέας 5: Η Ευρώπη ως παγκόσμιος 

παράγοντας 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- ανθρωπιστική βοήθεια 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη 

 - συνεισφορά σε καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ 

 Τομέας 6: Διοίκηση 

Or. en 

 

Τροπολογία  320 

Janusz Lewandowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 
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Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Τομέας 1: Έξυπνη και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξη 

 α. Ανταγωνιστικότητα για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση 

 β. Οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
 

βάσει άμεσης διαχείρισης:  

- έρευνα και καινοτομία  

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

 

- μεγάλα έργα υποδομής  

- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

 

- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη  

- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία  

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα 

που στηρίζουν τις επενδύσεις στην 

Ευρώπη (πιθανό γενικό χρηματοδοτικό 

μέσο σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ) 

 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Τομέας 2: Βιώσιμη ανάπτυξη: Φυσικοί 

πόροι 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

 

- οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή (βάσει επιμερισμένης 

διαχείρισης): 

 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 

 απασχόληση, κοινωνικές 

υποθέσεις και κοινωνική ένταξη



- εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

 

- υγεία και ασφάλεια των τροφίμων  

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

Τομέας 3: Ασφάλεια, ιθαγένεια και άμυνα 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων  
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και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη  

- γειτονία  

- διεύρυνση  

- ανθρωπιστική βοήθεια  

- εμπόριο  

- συνεισφορά στα 

καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και 

στους μηχανισμούς για τις εξωτερικές 

σχέσεις 

 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Τομέας 4: Η Ευρώπη ως παγκόσμιος 

παράγοντας 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

 

- ασφάλεια  

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  

 

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  

 

- άμυνα  

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική διοίκηση 

στην υπηρεσία των Ευρωπαίων 

Τομέας 5: Διοίκηση 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη Τομέας 1: Ισχυρότερη, βιώσιμη και 
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οικονομία ψηφιακή οικονομία 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
βάσει άμεσης διαχείρισης: βάσει άμεσης διαχείρισης: 

- έρευνα και καινοτομία - έρευνα και καινοτομία 

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

 - ψηφιακός μετασχηματισμός της 

οικονομίας και της κοινωνίας 

- μεγάλα έργα υποδομής - μεγάλα έργα υποδομής 

- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

- μεταφορές, ενέργεια 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη  

- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία  

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα που 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη 

(πιθανό γενικό χρηματοδοτικό μέσο σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΕΤΣΕ) 

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα που 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη 

(πιθανό γενικό χρηματοδοτικό μέσο σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΕΤΣΕ) 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη

- εκπαίδευση και δια βίου μάθηση - εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- πολιτισμό, ιθαγένεια, μέσα και 

επικοινωνίες 

- υγεία και ασφάλεια των τροφίμων - υγεία και ασφάλεια των τροφίμων 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

 Τομέας 2 α (νέος): Ισχυρότερη και 

βιώσιμη γεωργία και αλιεία 
 Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων 

και μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

 - γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

 - θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 
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Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη - διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη 

- γειτονία - γειτονία 

- διεύρυνση - διεύρυνση 

- ανθρωπιστική βοήθεια - ανθρωπιστική βοήθεια 

- εμπόριο - εμπόριο 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- ασφάλεια - ασφάλεια 

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της 

πολιτικής προστασίας 
- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  

- άμυνα - άμυνα, έρευνα και καινοτομία 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική 

διοίκηση στην υπηρεσία των 

Ευρωπαίων 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική 

διοίκηση στην υπηρεσία των 

Ευρωπαίων 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

Or. en 

Τροπολογία  322 

Ivana Maletić 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 
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Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και ανταγωνιστική 

οικονομία 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

βάσει άμεσης διαχείρισης: βάσει άμεσης διαχείρισης: 

- έρευνα και καινοτομία - έρευνα και καινοτομία 
- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

- μεγάλα έργα υποδομής - μεγάλα έργα υποδομής 
- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 
- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 
 

- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη  
- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία  
- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα 

που στηρίζουν τις επενδύσεις στην 

Ευρώπη (πιθανό γενικό χρηματοδοτικό 

μέσο σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΕΤΣΕ) 

 

  
 Τομέας 2: Βιώσιμη ανάπτυξη, διατήρηση 

και διαχείριση των φυσικών πόρων 

 - γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

 - θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία 

 - περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Τομέας 3: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη

- εκπαίδευση και δια βίου μάθηση - εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- υγεία και ασφάλεια των τροφίμων - υγεία και ασφάλεια των τροφίμων 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον Τομέας 4: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 
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κόσμο κόσμο 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

  

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη - διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη 

- γειτονία - γειτονία 

- διεύρυνση - διεύρυνση 

- ανθρωπιστική βοήθεια - ανθρωπιστική βοήθεια 

- εμπόριο - εμπόριο 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Τομέας 5: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- ασφάλεια - ασφάλεια 

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  

- άμυνα - άμυνα 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική διοίκηση 

στην υπηρεσία των Ευρωπαίων 

Τομέας 6: Μια αποτελεσματική διοίκηση 

στην υπηρεσία των Ευρωπαίων 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

Or. en 

Τροπολογία  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 
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ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

βάσει άμεσης διαχείρισης: βάσει άμεσης διαχείρισης: 

- έρευνα και καινοτομία - έρευνα και καινοτομία 

 - ψηφιακός μετασχηματισμός της 

ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας 

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

- μεγάλα έργα υποδομής - μεγάλα έργα υποδομής 

- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

- μεταφορές, ενέργεια, διάστημα 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

- περιβάλλον, μετριασμός της 

κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη - γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία - θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία 

  

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα που 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη 

(πιθανό γενικό χρηματοδοτικό μέσο σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΕΤΣΕ) 

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα που 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη 

(πιθανό γενικό χρηματοδοτικό μέσο σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΕΤΣΕ) 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

έρευνα, ψηφιοποίηση, βιομηχανική 

μετάβαση, ΜΜΕ, μεταφορές, προσαρμογή 

στην αλλαγή του κλίματος, μετριασμός 

της κλιματικής αλλαγής, ενέργεια και 

περιβάλλον 

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη

 απασχόληση, εκπαίδευση, 

κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική 

ένταξη, ανάπτυξη ικανοτήτων 

- εκπαίδευση και δια βίου-μάθηση - εκπαίδευση, νεολαία και δια 

βίου-μάθηση 

 - δημοκρατία, κράτος δικαίου, 
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θεμελιώδη δικαιώματα 

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- υγεία και ασφάλεια των τροφίμων - υγεία και ασφάλεια των τροφίμων 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

 - ισότητα των φύλων 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

 - ανθρώπινα δικαιώματα, 

δημοκρατία και κράτος δικαίου 

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη - διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη 

- γειτονία - γειτονία 

- διεύρυνση - διεύρυνση 

- ανθρωπιστική βοήθεια - ανθρωπιστική βοήθεια 

- εμπόριο - εμπόριο 

 - ισότητα των φύλων 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- ασφάλεια - ασφάλεια 

 – ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα 

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα 

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας 

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας 

- άμυνα - άμυνα 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική 

διοίκηση στην υπηρεσία των 

Ευρωπαίων 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική 

διοίκηση στην υπηρεσία των 

Ευρωπαίων 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 



 

AM\1144763EL.docx 51/169 PE616.896v01-00 

 EL 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

Or. en 

 

Τροπολογία  324 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

βάσει άμεσης διαχείρισης: βάσει άμεσης διαχείρισης: 

- έρευνα και καινοτομία - έρευνα και καινοτομία 

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

- μεγάλα έργα υποδομής - μεγάλα έργα υποδομής 

- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη - γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία - θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία 

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα που 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη 

(πιθανό γενικό χρηματοδοτικό μέσο σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΕΤΣΕ) 

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα που 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη 

(πιθανό γενικό χρηματοδοτικό μέσο σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΕΤΣΕ) 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 
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μέσων που στηρίζουν τα εξής: μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος και δημογραφικές προκλήσεις 

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη, μείωση των 

ανισοτήτων και καταπολέμηση της 

φτώχειας 

  αντιστοίχιση δεξιοτήτων και 

προσόντων με τις ανάγκες της αγοράς 

εργασίας

  μείωση των διαφορών στις 

επιδόσεις απασχόλησης μεταξύ κρατών 

μελών και υποψηφίων για ένταξη χωρών·

- εκπαίδευση και δια βίου-μάθηση - εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση 

στις ψηφιακές και επιχειρηματικές 

δεξιότητες, και δια βίου-μάθηση 

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- υγεία και ασφάλεια των τροφίμων - υγεία και ασφάλεια των τροφίμων 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη - διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη 

- γειτονία - γειτονία 

- διεύρυνση - διεύρυνση 

- ανθρωπιστική βοήθεια - ανθρωπιστική βοήθεια 

- εμπόριο - εμπόριο 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 
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σταθερότητα για όλους 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- ασφάλεια - ασφάλεια 

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα 

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα 

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας 

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας 

- άμυνα - άμυνα 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική 

διοίκηση στην υπηρεσία των 

Ευρωπαίων 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική 

διοίκηση στην υπηρεσία των 

Ευρωπαίων 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

Or. en 

 

Τροπολογία  325 

Tiemo Wölken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν, σύμφωνα με τους 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 

τους στόχους της συμφωνίας του 

Παρισιού, που προωθούν μια βιώσιμη 

οικονομία και την απαλλαγή από τις 

ανθρακούχες εκπομπές: 

βάσει άμεσης διαχείρισης: βάσει άμεσης διαχείρισης: 

- έρευνα και καινοτομία - έρευνα και καινοτομία 
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- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

- μεγάλα έργα υποδομής - μεγάλα έργα υποδομής 
- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 
- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

- περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης 

της χρηματοδότησης για τη φύση με 

σκοπό την ανάσχεση της απώλειας της 

βιοποικιλότητας, και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 
- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη - γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 
- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία - θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία 
- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα που 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη 

(πιθανό γενικό χρηματοδοτικό μέσο σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΕΤΣΕ) 

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα που 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη 

(πιθανό γενικό χρηματοδοτικό μέσο σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΕΤΣΕ) 
Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 
Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη

- εκπαίδευση και δια βίου μάθηση - εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- υγεία και ασφάλεια των τροφίμων - υγεία και ασφάλεια των τροφίμων 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 
Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

  

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη - διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη 

- γειτονία - γειτονία 

- διεύρυνση - διεύρυνση 

- ανθρωπιστική βοήθεια - ανθρωπιστική βοήθεια 

- εμπόριο - εμπόριο 
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- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- ασφάλεια - ασφάλεια 

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  

- άμυνα - άμυνα 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική 

διοίκηση στην υπηρεσία των 

Ευρωπαίων 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική 

διοίκηση στην υπηρεσία των 

Ευρωπαίων 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

Or. en 

 

Τροπολογία  326 

Paul Rübig 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

65. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 

2020· 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη 

οικονομία 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 
βάσει άμεσης διαχείρισης: βάσει άμεσης διαχείρισης: 

- έρευνα και καινοτομία - έρευνα και καινοτομία 

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

- βιομηχανία, επιχειρηματικότητα 

και μικρομεσαίες επιχειρήσεις  
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- μεγάλα έργα υποδομής - μεγάλα έργα υποδομής 

- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

- μεταφορές, ψηφιοποίηση και 

ενέργεια 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

- περιβάλλον και προσαρμογή στην 

αλλαγή του κλίματος 

- γεωργία και αγροτική ανάπτυξη - γεωργία και αγροτική ανάπτυξη 

- θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία - θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία 

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα που 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη 

(πιθανό γενικό χρηματοδοτικό μέσο σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΕΤΣΕ) 

- οριζόντια (χρηματοδοτικά) μέσα που 

στηρίζουν τις επενδύσεις στην Ευρώπη 

(πιθανό γενικό χρηματοδοτικό μέσο σε 

επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΕΤΣΕ) 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της 

αλληλεγγύης στην Ευρώπη 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

- οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης): 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 επενδύσεις στην καινοτομία, 

ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, 

μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του 

κλίματος 

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη

 απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις 

και κοινωνική ένταξη

- εκπαίδευση και δια βίου μάθηση - εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- πολιτισμό, ιθαγένεια και 

επικοινωνίες 

- υγεία και ασφάλεια των τροφίμων - υγεία και ασφάλεια των τροφίμων 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, 

δικαιοσύνη και καταναλωτές 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

- στήριξη και συντονισμό με τις 

εθνικές διοικήσεις 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

Τομέας 3: Μεγαλύτερη ευθύνη στον 

κόσμο 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη - διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη 

- γειτονία - γειτονία 

- διεύρυνση - διεύρυνση 

- ανθρωπιστική βοήθεια - ανθρωπιστική βοήθεια 

- εμπόριο - εμπόριο 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

- συνεισφορά στα καταπιστευματικά 

ταμεία της ΕΕ και στους μηχανισμούς για 

τις εξωτερικές σχέσεις 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 

Τομέας 4: Ασφάλεια, ειρήνη και 

σταθερότητα για όλους 
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Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και 

μέσων που στηρίζουν τα εξής: 

- ασφάλεια - ασφάλεια 

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  

- αντιμετώπιση κρίσεων και 

σταθερότητα  

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  

- κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας  

- άμυνα - άμυνα, έρευνα και καινοτομία 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική 

διοίκηση στην υπηρεσία των 

Ευρωπαίων 

Τομέας 5: Μια αποτελεσματική 

διοίκηση στην υπηρεσία των 

Ευρωπαίων 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση του προσωπικού 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

- χρηματοδότηση των κτιρίων και 

του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων 

της ΕΕ 

Or. en 

 

Τροπολογία  327 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 66 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 66α. επιμένει στο γεγονός ότι η 

συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα θα 

πρέπει να αποτελέσει τον κύριο άξονα του 

ΠΔΠ μετά το 2020· θεωρεί, ως εκ 

τούτου, ότι όλες οι πολιτικές και τα 

προγράμματα θα πρέπει να 

μεταρρυθμιστούν εις βάθος με σκοπό να 

γίνουν τα πλέον συμβατά προς την 

COP21 προκειμένου οι δαπάνες που 

σχετίζονται με το κλίμα να αντιστοιχούν 

τουλάχιστον στο 50 % στο ΠΔΠ μετά το 

2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  328 

Jordi Solé 
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 66 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 66β. εκφράζει την άποψη ότι, για την 

προστασία του πλανήτη μας, τη φροντίδα 

των ανθρώπων και την επένδυση στο 

μέλλον μας στην Ευρώπη και στον κόσμο, 

οι δαπάνες που σχετίζονται με τα 

πυρηνικά υλικά, το αέριο, το οδικό δίκτυο 

και την άμυνα θα πρέπει να εξαιρούνται 

από οποιοδήποτε είδος άμεσης ή έμμεσης 

υποστήριξης από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ· κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί 

πλέον άμεσα ή έμμεσα υποδομές ορυκτών 

καυσίμων στην ΕΕ και στο εξωτερικό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ισχυρότερη και βιώσιμη οικονομία Ισχυρότερη, δικαιότερη1α και βιώσιμη 

οικονομία 

 __________________ 

 1αΠαρά την κοινή δήλωση σχετικά με την 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

που προσαρτάται στο ΠΔΠ 2014-2020, 

μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί στον τομέα 

αυτό και δεν έχει προκύψει από το ΠΔΠ 

2014-2020 μια σαφής στρατηγική για την 

ισότητα των φύλων η οποία να 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιδιώξεις, 

σαφείς στόχους και πιστώσεις. Μια 

συμβολική παραπομπή που υπογραμμίζει 

τη δυνατότητα στην οποία μπορεί να 
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συμβάλλει το συνολικό δημοσιονομικό 

πλαίσιο της Ένωσης, προκειμένου να 

αυξηθεί η ισότητα των φύλων και να 

εξασφαλιστεί η ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου, είναι υψίστης 

σημασίας στο πλαίσιο της παρούσας 

έκθεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ισχυρότερη και βιώσιμη οικονομία Ισχυρότερη, βιώσιμη και ψηφιακή 

οικονομία 

Or. en 

 

Τροπολογία  331 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ισχυρότερη και βιώσιμη οικονομία Ισχυρότερη και ανταγωνιστική οικονομία 

Or. en 

 

Τροπολογία  332 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 16 



 

PE616.896v01-00 60/169 AM\1144763EL.docx 

EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ισχυρότερη και βιώσιμη οικονομία Προστασία του πλανήτη 

Or. en 

 

Τροπολογία  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 67 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

67. τονίζει τη σημασία της 

ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου 

έρευνας, της ενεργειακής ένωσης και της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως θεμελιωδών 

στοιχείων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς· 

67. τονίζει τη σημασία της 

ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου 

έρευνας, της ενεργειακής ένωσης, του 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών 
και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως 

θεμελιωδών στοιχείων της ενιαίας 

ευρωπαϊκής αγοράς και επαναλαμβάνει 

την ανάγκη για κατάλληλη 

χρηματοδότηση της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» ως 

στρατηγικού εργαλείου για την 

υποστήριξη της επίτευξη των στόχων 

αυτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  334 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 67 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

67. τονίζει τη σημασία της 

ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου 

έρευνας, της ενεργειακής ένωσης και της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως θεμελιωδών 

στοιχείων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς· 

67. τονίζει τη σημασία της 

ολοκλήρωσης της ενεργειακής ένωσης με 

μια μακρόπνοη πολιτική για τον τομέα 

της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιακής 

ενιαίας αγοράς και του ευρωπαϊκού 
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χώρου έρευνας ως θεμελιωδών στοιχείων 

της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς· 

Or. it 

 

Τροπολογία  335 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 67 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

67. τονίζει τη σημασία της 

ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου 

έρευνας, της ενεργειακής ένωσης και της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως θεμελιωδών 

στοιχείων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς· 

67. τονίζει1α τη σημασία της 

ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου 

έρευνας, της ενεργειακής ένωσης και της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως θεμελιωδών 

στοιχείων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον»  

Or. en 

 

Τροπολογία  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 67 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 67α. υπογραμμίζει την ανάγκη για 

μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των 

ενωσιακών πολιτικών χρηματοδότησης 

και της δέσμευσης της ΕΕ που απορρέει 

από τη Συμφωνία του Παρισιού σχετικά 

με την απαίτηση ευθυγράμμισης όλων 

των χρηματοδοτικών ροών με τον 

μακροπρόθεσμο στόχο για το κλίμα· στο 

εν λόγω πλαίσιο, υπογραμμίζει τις 

δυνατότητες του ΠΔΠ για τόνωση της 

ταχείας μετάβασης σε μια ευρωπαϊκή 



 

PE616.896v01-00 62/169 AM\1144763EL.docx 

EL 

οικονομία μηδενικών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050· 

ζητεί να απαγορευτεί η στήριξη των 

ορυκτών καυσίμων ήδη από το 2020, να 

διατεθεί συνολικά τουλάχιστον το ήμισυ 

των πόρων του ΠΔΠ για την κάλυψη των 

δαπανών που συνδέονται με το κλίμα, και 

να προταθεί νέο μέσο για την επίσπευση 

της ενεργειακής μετάβασης, με την 

παροχή στήριξης στις τοπικές αρχές, 

στους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, 

στους ενεργούς καταναλωτές και στις 

επιχειρήσεις· 

Or. it 

 

Τροπολογία  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 

έρευνας και της καινοτομίας για τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια 

κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης 

στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 

έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν τη βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 

απασχόληση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 

σημασία της έρευνας και της καινοτομίας 

για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, σε 

παγκόσμια κλίμακα πρωτοποριακής και 

βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας, και 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

λόγω της έλλειψης επαρκούς 

χρηματοδότησης, μόνο ένα μικρό ποσοστό 

των έργων υψηλής ποιότητας, ιδίως για 

βασικά ζητήματα όπως η αποδοτικότητα 

των πόρων, το φυσικό κεφάλαιο και οι 

υπηρεσίες οικοσυστήματος, οι πράσινες 

θέσεις εργασίας και η χρηματοδότηση, σε 

αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 
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του τρέχοντος ΠΔΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 

έρευνας και της καινοτομίας για τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια 

κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης 

στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 

έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

68. πιστεύει1α ότι2α το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· και να 

καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία 

ισχυρότερη και πιο ανθεκτική 

προωθώντας τη μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα και 

αλληλεγγύη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 

σημασία της έρευνας και της καινοτομίας 

για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, σε 

παγκόσμια κλίμακα πρωτοποριακής και 

βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας, και 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, 

λόγω της έλλειψης επαρκούς 

χρηματοδότησης, μόνο ένα μικρό ποσοστό 

των έργων υψηλής ποιότητας σε αυτόν τον 

τομέα έχει λάβει χρηματοδότηση από την 

ΕΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον» 

 2α Τροπολογία προτεινόμενη από τον 

NABU - Naturschutzbund Deutschland 

e.V. (Γερμανικό Σύνδεσμο για την 

Προστασία της Φύσης και της 

Βιοποικιλότητας) 

Or. en 
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Τροπολογία  339 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 

έρευνας και της καινοτομίας για τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια 

κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης 

στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 

έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, 

μόνο ένα μικρό ποσοστό των έργων 

υψηλής ποιότητας σε αυτόν τον τομέα 

έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ 

στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη και 

την κοινωνική ένταξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  340 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 

έρευνας και της καινοτομίας για τη 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, 

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 

στον τομέα του κλίματος και της 

ενέργειας, τονώνουν την ευημερία, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 
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δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια 

κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης 

στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 

έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 

έρευνας και της καινοτομίας για τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια 

κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης 

στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 

έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

Or. it 

 

Τροπολογία  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 

έρευνας και της καινοτομίας για τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια 

κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης 

στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 

έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο 

την ομοιόμορφη οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση 

σε όλες της περιφέρειες της ΕΕ· τονίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της έρευνας 

και της καινοτομίας για τη δημιουργία μιας 

βιώσιμης, σε παγκόσμια κλίμακα 

πρωτοποριακής και βασιζόμενης στη 

γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη λύπη 

του για το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης 

επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο ένα 

μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

Or. en 
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Τροπολογία  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 

έρευνας και της καινοτομίας για τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια 

κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης 

στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 

έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς για την προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και αξιοπρεπών θέσεων 

εργασίας που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 

έρευνας και της καινοτομίας για τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια 

κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης 

στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 

έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία έτσι ώστε 

να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο 

ικανή να προωθήσει την αλληλεγγύη και 

τη βιωσιμότητα· τονίζει, στο πλαίσιο 
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έρευνας και της καινοτομίας για τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια 

κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης 

στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 

έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

αυτό, τη σημασία της έρευνας και της 

καινοτομίας για τη δημιουργία μιας 

βιώσιμης, σε παγκόσμια κλίμακα 

πρωτοποριακής και βασιζόμενης στη 

γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη λύπη 

του για το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης 

επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο ένα 

μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της 

έρευνας και της καινοτομίας για τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια 

κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης 

στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της 

έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο 

ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

68. πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ 

πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων 

σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 

τονώνουν τη συγκλίνουσα οικονομική και 

βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη, την ποιοτική 

και μακροπρόθεσμη απασχόληση· τονίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της έρευνας 

και της καινοτομίας για τη δημιουργία μιας 

βιώσιμης, σε παγκόσμια κλίμακα 

πρωτοποριακής και βασιζόμενης στη 

γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη λύπη 

του για το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης 

επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο ένα 

μικρό ποσοστό των έργων υψηλής 

ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει 

χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· 

Or. en 

 



 

PE616.896v01-00 68/169 AM\1144763EL.docx 

EL 

Τροπολογία  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 120 δισ. EUR· φρονεί 

ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να 

διασφαλιστούν η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική και 

βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να 

αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 

προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 160 δισ. EUR· φρονεί 

ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να 

διασφαλιστούν η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική και 

βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να 

αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 

προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· 

Or. sv 

 

Τροπολογία  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 120 δισ. EUR· 

φρονεί ότι το επίπεδο αυτό είναι 

κατάλληλο για να διασφαλιστούν η 

παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και η 

επιστημονική και βιομηχανική υπεροχή 

της Ευρώπης, για να αντιμετωπισθούν οι 

κοινωνικές προκλήσεις και για να 

υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της 

ΕΕ για το κλίμα· 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει τουλάχιστον να 

διπλασιαστεί· φρονεί ότι το επίπεδο αυτό 

είναι κατάλληλο για να διασφαλιστούν η 

παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και η 

επιστημονική και βιομηχανική υπεροχή 

της Ευρώπης, για να αντιμετωπισθούν οι 

κοινωνικές προκλήσεις και για να 

υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της 

ΕΕ για το κλίμα· 

Or. de 
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Τροπολογία  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 120 δισ. EUR· φρονεί 

ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να 

διασφαλιστούν η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική και 

βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να 

αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 

προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 120 δισ. EUR και να 

μην υποστεί περικοπές ή μειώσεις κατά 

την εφαρμογή του· φρονεί ότι το επίπεδο 

αυτό είναι κατάλληλο για να 

διασφαλιστούν η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική και 

βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να 

αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 

προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· 

σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνει ότι 

είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι 

χρηματοδοτικές ενισχύσεις 

(επιχορηγήσεις) ιδίως για τη συνεργατική 

και τη βασική έρευνα στον ακαδημαϊκό 

χώρο· 

Or. it 

 

Τροπολογία  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 120 δισ. EUR· φρονεί 

ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 120 δισ. EUR· φρονεί 

ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να 
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διασφαλιστούν η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική και 

βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να 

αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 

προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· 

διασφαλιστούν η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική και 

βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να 

αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 

προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα 

και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  349 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 120 δισ. EUR· φρονεί 

ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να 

διασφαλιστούν η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική και 

βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να 

αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 

προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· 

69. ζητεί1α, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το πρόγραμμα «Ορίζων 

2030» στο επόμενο ΠΔΠ που θα πρέπει να 

καθοριστεί σε επίπεδο τουλάχιστον 105 

δισ. EUR· φρονεί ότι το επίπεδο αυτό είναι 

κατάλληλο για να διασφαλιστούν η 

παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και η 

επιστημονική και βιομηχανική υπεροχή 

της Ευρώπης, για να αντιμετωπισθούν οι 

κοινωνικές προκλήσεις και για να 

υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της 

ΕΕ για το κλίμα· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον» 

Or. en 

 

Τροπολογία  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 120 δισ. EUR· φρονεί 

ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να 

διασφαλιστούν η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική και 

βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να 

αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές 

προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η 

επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· 

69. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 120 δισ. EUR· φρονεί 

ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να 

διασφαλιστούν η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική, 

τεχνολογική και βιομηχανική υπεροχή της 

Ευρώπης, για να αντιμετωπισθούν οι 

κοινωνικές προκλήσεις και για να 

υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της 

ΕΕ για το κλίμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 69α. σημειώνει ότι το επόμενο ΠΔΠ 

πρέπει να υποστηρίξει την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της ώστε να επιτύχουν τους 

στόχους τους για το κλίμα όπως 

διατυπώνονται στη συμφωνία του 

Παρισιού· τονίζει ότι τα κονδύλια της ΕΕ 

θα πρέπει να υποστηρίξουν τη μετάβαση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 

πηγές με χαμηλότερες εκπομπές· τονίζει 

ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 

χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας, 

μέσω προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα 

LIFE, και να εξασφαλιστεί η συνέχισή 

τους στο επόμενο ΠΔΠ· 

Or. en 
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Τροπολογία  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 69α. σημειώνει ότι θα πρέπει να 

παρέχεται ένα κανονιστικό και μη 

κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και 

χρηματοδότηση για την αξιοποίηση της 

ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 

των ιατρικών τεχνολογιών και των 

ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της 

υγείας στην ευρωπαϊκή αγορά 

υποστηρίζοντας τον κλάδο (μεγάλες και 

μικρές εταιρείες) ώστε να ανταγωνιστεί 

σε διεθνές επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η 

αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με απλοποίηση των 

διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει 

επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω ποκίλων μέσων και 

να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε 

βασικές τεχνολογίες προκειμένου να 

καλυφθεί το επενδυτικό κενό στην 

καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η αύξηση 

των πόρων θα πρέπει να συνδυάζεται με 

απλοποίηση των διαδικασιών 

χρηματοδότησης· εκφράζει επιδοκιμασία 

για τις προσπάθειες που καταβάλλει η 

Επιτροπή προς αυτήν την κατεύθυνση και 

επιμένει ότι οι προσπάθειες αυτές θα 

πρέπει να συνεχιστούν κατά την επόμενη 

περίοδο προγραμματισμού· σημειώνει τις 

μεγάλες γεωγραφικές ανισορροπίες στη 

χρήση των πόρων από το πρόγραμμα-
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πλαίσιο· ζητεί ολοκληρωμένες 

δημοσιονομικές λύσεις ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη και 

οι περιφέρειες συμμετέχουν στην έρευνα, 

ανάπτυξη και καινοτομία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η 

αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με απλοποίηση των 

διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει 

επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η 

αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με απλοποίηση των 

διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει 

επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού με στόχο την 

εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και 

ίσων όρων ανταγωνισμού για τους 

αιτούντες από όλα τα κράτη μέλη μέσω 

ενός νέου συστήματος για την αξιολόγηση 

των αιτήσεων με βάση την προστιθέμενη 

αξία της πρότασης και τα πιθανά 

αποτελέσματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η 

αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με απλοποίηση των 

διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει 

επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η 

αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με απλοποίηση των 

διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει 

επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· προσθέτει ότι θα 

πρέπει να συνεχιστούν και οι προσπάθειες 

για την εισαγωγή μηχανισμών που 

εξασφαλίζουν ισόρροπη συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων από όλα τα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η 

αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με απλοποίηση των 

διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει 

επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία και να αναδειχθεί 

έτσι η Ευρώπη πρωταθλητής στον τομέα 

σημαντικής έρευνας, επίδειξης και 

ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι η αύξηση 

των πόρων θα πρέπει να συνδυάζεται με 
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καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· 

απλοποίηση των διαδικασιών 

χρηματοδότησης και αποτελεσματικούς 

μηχανισμούς ελέγχου· εκφράζει 

επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  357 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η 

αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με απλοποίηση των 

διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει 

επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες, ιδίως 

σε τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, 
προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η 

αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με κατάλληλη στήριξη και 

απλοποίηση των διαδικασιών 

χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να 

εντείνει τις προσπάθειες προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· 

Or. it 

 

Τροπολογία  358 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

70. ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η 

αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με απλοποίηση των 

διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει 

επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· 

70. ζητεί1α επίσης να δοθεί μεγαλύτερη 

έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας 

και καινοτομίας μέσω κοινών 

επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι 

επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες 

προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό 

κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η 

αύξηση των πόρων θα πρέπει να 

συνδυάζεται με απλοποίηση των 

διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει 

επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την 

κατεύθυνση και επιμένει ότι οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να 

συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον» 

Or. en 

 

Τροπολογία  359 

Jens Geier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 70α. επικροτεί την πρόσφατη πρόταση 

της Επιτροπής για την εξασφάλισης της 

χρηματοδότησης του Ταμείου Έρευνας 

για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα για τα 

προσεχή έτη· επισημαίνει τη σημασία του 

ταμείου αυτού για τη χρηματοδότηση της 

έρευνας σε αυτόν τον βιομηχανικό κλάδο· 

πιστεύει, ωστόσο, ότι απαιτείται μια πιο 

μακροπρόθεσμη λύση που εξασφαλίζει τη 

χρηματοδότηση μετά το 2020 και 

ενσωματώνει, επίσης, το ταμείο στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης έτσι ώστε το 

Κοινοβούλιο να μπορέσει να ανταποκριθεί 



 

AM\1144763EL.docx 77/169 PE616.896v01-00 

 EL 

στον ρόλο του ως αρμόδιας για τον έλεγχο 

του προϋπολογισμού αρχής·  

Or. en 

 

Τροπολογία  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 70α. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 

να εξασφαλιστεί η γεωγραφική ισορροπία 

στη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ στον 

τομέα της έρευνας και της καινοτομίας 

με την καθιέρωση εθνικών κονδυλίων ή 

πρόσθετων κριτηρίων κατά την επιλογή 

των σχεδίων, τα οποία θα εξασφαλίζουν 

τη δίκαιη κατανομή της στήριξης μεταξύ 

των χωρών μελών· 

Or. pl 

 

Τροπολογία  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 70α. εξασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ του 

βιομηχανικού και του ψηφιακού 

θεματολογίου της ΕΕ, καθώς η 

βιομηχανία 4.0 και το «βιομηχανικό 

διαδίκτυο» είναι σημαντικά για την εκ 

νέου υλοποίηση βιομηχανικών 

επενδύσεων και είναι εξίσου σκόπιμο να 

δημιουργηθεί μια κατάσταση ωφέλιμη για 

όλους με στόχους περιβαλλοντικής 

πολιτικής· 

Or. en 
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Τροπολογία  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 70α. εμμένει στη δέσμευση της 

Ένωσης για ειρήνη και καλεί τα κράτη 

μέλη να συμφωνήσουν την απαγόρευση 

της χρήσης του προϋπολογισμού της ΕΕ 

για τη χρηματοδότηση ή εξασφάλιση 

οποιωνδήποτε έργων τεχνολογικής 

ανάπτυξης διττού χαρακτήρα με 

στρατιωτική εφαρμοσιμότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 70 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 70β. επισημαίνει την ανάγκη εστίασης 

των χρηματοδοτικών μέσων έρευνας και 

ανάπτυξης στη διασυνδεδεμένη 

περίθαλψη για την εκβιομηχάνιση της 

περίθαλψης μέσων προτύπων και 

τεκμηριωμένων πρακτικών, επιτρέποντας 

ταυτόχρονα την ιατρική ακριβείας και 

την εξατομικευμένη θεραπεία, και 

τεχνολογίες για την υποστήριξη της 

οριστικής διάγνωσης, της πρόληψης, της 

βιοιατρικής μοντελοποίησης και της 

βελτιστοποίησης της θεραπείας· 

Or. en 
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Τροπολογία  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 71 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

71. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 

καίριους παράγοντες οικονομικής 

ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης, 

και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους 

στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και 

αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 

από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η 

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει 

σημαντικός στόχος πολιτικής για το 

επόμενο ΠΔΠ και ζητεί, ως εκ τούτου, να 

διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο 

του προγράμματος COSME προκειμένου 

να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες 

της οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική 

ζήτηση για συμμετοχή· 

71. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 

καίριους παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης, 

καινοτομίας και απασχόλησης, και 

αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην 

εξασφάλιση της ανάκαμψης και 

αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 

από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η 

βελτίωση και η απλούστευση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να 

παραμείνει σημαντικός στόχος πολιτικής 

για το επόμενο ΠΔΠ και ζητεί, ως εκ 

τούτου, να διπλασιαστεί τουλάχιστον το 

χρηματοδοτικό κονδύλιο του 

προγράμματος COSME προκειμένου να 

αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες της 

οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική 

ζήτηση για συμμετοχή· 

Or. it 

 

Τροπολογία  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 71 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

71. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 

καίριους παράγοντες οικονομικής 

ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης, 

και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους 

στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και 

αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας 

71. τονίζει ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ 

μικρές επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 

της κοινωνικής οικονομίας, αποτελούν 

καίριους παράγοντες οικονομικής 

ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης, 
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της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 

από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η 

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει 

σημαντικός στόχος πολιτικής για το 

επόμενο ΠΔΠ και ζητεί, ως εκ τούτου, να 

διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο 

του προγράμματος COSME προκειμένου 

να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες 

της οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική 

ζήτηση για συμμετοχή· 

και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους 

στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και 

αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 

από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η 

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει 

σημαντικός στόχος πολιτικής για το 

επόμενο ΠΔΠ και ζητεί, ως εκ τούτου, να 

διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο 

του προγράμματος COSME προκειμένου 

να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες 

της οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική 

ζήτηση για συμμετοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  366 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 71 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

71. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 

καίριους παράγοντες οικονομικής 

ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης, 

και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους 

στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και 

αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 

από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η 

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει 

σημαντικός στόχος πολιτικής για το 

επόμενο ΠΔΠ και ζητεί, ως εκ τούτου, να 

διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο 

του προγράμματος COSME προκειμένου 

να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες 

της οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική 

71. τονίζει1α ότι οι ΜΜΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των 

συνεταιρισμών, αποτελούν καίριους 

παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, 

καινοτομίας και απασχόλησης, και 

αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην 

εξασφάλιση της ανάκαμψης και 

αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 

από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η 

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει 

σημαντικός στόχος πολιτικής για το 

επόμενο ΠΔΠ και ζητεί, ως εκ τούτου, να 

διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο 

του προγράμματος COSME προκειμένου 

να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες 
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ζήτηση για συμμετοχή· της οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική 

ζήτηση για συμμετοχή· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον» 

Or. en 

 

Τροπολογία  367 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 71 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

71. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 

καίριους παράγοντες οικονομικής 

ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης, 

και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους 

στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και 

αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 

από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η 

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει 

σημαντικός στόχος πολιτικής για το 

επόμενο ΠΔΠ και ζητεί, ως εκ τούτου, να 

διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο 

του προγράμματος COSME προκειμένου 

να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες 

της οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική 

ζήτηση για συμμετοχή· 

71. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 

καίριους παράγοντες οικονομικής 

ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης, 

και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους 

στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και 

αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 

από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η 

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση, σε όλα τα κράτη μέλη, θα 

πρέπει να παραμείνει σημαντικός στόχος 

πολιτικής για το επόμενο ΠΔΠ και ζητεί, 

ως εκ τούτου, να διπλασιαστεί το 

χρηματοδοτικό κονδύλιο του 

προγράμματος COSME προκειμένου να 

αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες της 

οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική 

ζήτηση για συμμετοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  368 

José Manuel Fernandes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 71 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

71. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 

καίριους παράγοντες οικονομικής 

ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης, 

και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους 

στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και 

αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 

από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η 

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει 

σημαντικός στόχος πολιτικής για το 

επόμενο ΠΔΠ και ζητεί, ως εκ τούτου, να 

διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο 

του προγράμματος COSME προκειμένου 

να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες 

της οικονομίας της ΕΕ και στη 

σημαντική ζήτηση για συμμετοχή· 

71. τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 

καίριους παράγοντες οικονομικής 

ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης, 

και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους 

στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και 

αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω 

από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του 

συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η 

βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 

χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει 

σημαντικός στόχος πολιτικής για το 

επόμενο ΠΔΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  369 

José Manuel Fernandes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 71 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 71α. επικροτεί την επιτυχία του ειδικού 

προγράμματος της ΕΕ για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(COSME) στο τρέχον ΠΔΠ· σημειώνει 

ότι το Κοινοβούλιο αγωνίστηκε με 

συνέπεια για μια περαιτέρω αύξηση της 

χρηματοδότησης που προορίζεται για 

αυτό το πρόγραμμα στο πλαίσιο της 

ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπολογισμού· διαπιστώνει με χαρά το 

υψηλό επίπεδο εκτέλεσης αυτού του 

προγράμματος, πράγμα το οποίο δείχνει 

την ικανότητά ακόμη μεγαλύτερης 
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απορρόφησης που διαθέτει· ζητεί, ως εκ 

τούτου, να διπλασιαστεί το 

χρηματοδοτικό κονδύλιο του 

προγράμματος COSME προκειμένου να 

αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες της 

οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική 

ζήτηση για συμμετοχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες 

επενδύσεις στην πραγματική οικονομία 

στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει 

ότι το ΕΤΣΕ έχει ήδη δώσει ισχυρή και 

στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς 

τομείς που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και απασχόληση· εκφράζει, επομένως, 

επιδοκιμασία για την πρόθεση της 

Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος 

στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι 

κάθε νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  371 

Bernd Kölmel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες 

επενδύσεις στην πραγματική οικονομία 

στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει 

ότι το ΕΤΣΕ έχει ήδη δώσει ισχυρή και 

στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς 

τομείς που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και απασχόληση· εκφράζει, επομένως, 

επιδοκιμασία για την πρόθεση της 

Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος 

στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι 

κάθε νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  372 

Tamás Deutsch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ 

έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη 

ώθηση σε οικονομικούς τομείς που 

ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

απασχόληση· εκφράζει, επομένως, 

επιδοκιμασία για την πρόθεση της 

Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος στο 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ 

έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη 

ώθηση σε οικονομικούς τομείς που 

ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

απασχόληση· εκφράζει, επομένως, 

επιδοκιμασία για την πρόθεση της 

Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος στο 
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πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· 

πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· τονίζει ότι 

οποιαδήποτε νομοθετική πρόταση θα 

πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τη 

γεωγραφική κάλυψη του ΕΤΣΕ· 

υπενθυμίζει ότι το ΕΤΣΕ θα πρέπει να 

παραμείνει ένα πρόσθετο εργαλείο για την 

ενίσχυση των επενδύσεων καθώς η 

πολιτική συνοχής θα πρέπει να 

παραμείνει η επενδυτική πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  373 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ 

έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη 

ώθηση σε οικονομικούς τομείς που 

ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

απασχόληση· εκφράζει, επομένως, 

επιδοκιμασία για την πρόθεση της 

Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος στο 

πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ 

έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη 

ώθηση σε οικονομικούς τομείς που 

ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

απασχόληση· προσθέτει, ωστόσο, ότι 

αυτή η οικονομική ενίσχυση ήταν κατά 

κύριο λόγο επιλεκτική προς τα κράτη 

μέλη της ΕΕ-15, γι’ αυτό και πρέπει να 

εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση στις 

επενδυτικές ευκαιρίες από όλα τα κράτη 

μέλη· εκφράζει, επομένως, επιδοκιμασία 

για την πρόθεση της Επιτροπής να 

υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη 

συνέχιση και τη βελτίωση αυτού του 

επενδυτικού προγράμματος στο πλαίσιο 

του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
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βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  374 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ 

έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη 

ώθηση σε οικονομικούς τομείς που 

ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

απασχόληση· εκφράζει, επομένως, 

επιδοκιμασία για την πρόθεση της 

Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος στο 

πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· 

72. επαναλαμβάνει1α την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ 

έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη 

ώθηση σε οικονομικούς τομείς που 

ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

απασχόληση· εκφράζει, επομένως, 

επιδοκιμασία για την πρόθεση της 

Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος στο 

πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής και ότι όλες οι 

δαπάνες που αντιβαίνουν στις εγχώριες 

και διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ θα πρέπει 

να μην θεωρούνται επιλέξιμες· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον» 

Or. en 
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Τροπολογία  375 

Alfred Sant 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ 

έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη 

ώθηση σε οικονομικούς τομείς που 

ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

απασχόληση· εκφράζει, επομένως, 

επιδοκιμασία για την πρόθεση της 

Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος στο 

πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ 

έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη 

ώθηση σε οικονομικούς τομείς που 

ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

απασχόληση και ότι μπορούν να γίνουν 

περισσότερα ώστε τα οφέλη του να γίνουν 

αισθητά σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ· 

εκφράζει, επομένως, επιδοκιμασία για την 

πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει 

νομοθετική πρόταση για τη συνέχιση και 

τη βελτίωση αυτού του επενδυτικού 

προγράμματος στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· 

τονίζει ότι κάθε νομοθετική πρόταση θα 

πρέπει να βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ 

έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη 

72. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του ΕΤΣΕ το οποίο 

αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο 

του τρέχοντος ΠΔΠ· καλεί, επομένως, την 

Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις 
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ώθηση σε οικονομικούς τομείς που 

ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

απασχόληση· εκφράζει, επομένως, 

επιδοκιμασία για την πρόθεση της 

Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος στο 

πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· 

που σχετίζονται με την εκτέλεση του 

ΕΤΣΕ κατά το πρώτο στάδιό του και να 

το βελτιώσει κατά την υποβολή 

νομοθετικής πρότασης για τη συνέχιση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος στο 

πλαίσιο του νέου ΠΔΠ, προκειμένου να 

ενισχυθεί ο ρόλος του ως σημαντικού 

μέσου για τη μείωση των διαρθρωτικών 

ανισοτήτων και την ενίσχυση της 

σύγκλισης και της συνοχής· τονίζει ότι 

κάθε νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βασίζεται στα συμπεράσματα 

επανεξέτασης και ανεξάρτητης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 72α. εκφράζει την άποψη ότι το νέο 

ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει 

καλύτερα την πολιτική προτεραιότητα 

που δίνεται στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας και οικονομίας· ζητεί την 

πραγματοποίηση επενδύσεων σε βασικές 

τεχνολογίες και υποδομές, στην 

καινοτομία και την έρευνα, καθώς και 

στις ψηφιακές δεξιότητες, με σκοπό τη 

διατήρηση και την περαιτέρω ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, καθώς 

και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής 

των πολιτών μας· πιστεύει ότι θα πρέπει 

να παρέχεται μεγαλύτερη υποστήριξη σε 

διασυνοριακές πρωτοβουλίες κρίσιμης 

σημασίας για την Ευρώπη, όπως η 

ικανότητα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, 

η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, 

ρομποτικής και τεχνολογιών 

πληροφορικής υψηλών επιδόσεων και η 
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πρόσβαση σε αυτά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  378 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 72α. εκφράζει1α την άποψη ότι το ΔΣΕ 

2030 θα πρέπει να αποτελέσει το κύριο 

επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ που γίνεται 

αντικείμενο άμεσης διαχείρισης από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι θα πρέπει 

να εστιάσει σε διασυνοριακές συνδέσεις 

για βιώσιμα μεταφορικά μέσα, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης, 

των ελλειπόντων κρίκων, της 

διατροπικότητας και του εκσυγχρονισμού 

των υποδομών που σχετίζονται με τις 

νέες λύσεις ψηφιοποίησης και απαλλαγής 

από ανθρακούχες εκπομπές, σε υποδομές 

ηλεκτρικής ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και στα έξυπνα δίκτυα 

προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή 

μετάβαση, καθώς και στις ευρυζωνικές 

υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας στον τομέα 

ΤΠΕ· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον» 

Or. en 

 

Τροπολογία  379 

Younous Omarjee 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 72α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

διασφαλιστεί ότι η θέση του ΕΤΣΕ στον 

προϋπολογισμό και στις πολιτικές 

προτεραιότητες της Ένωσης δεν 

εμποδίζει την επιδίωξη των στόχων της 

ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής· πιστεύει 

ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από 

το ΕΤΣΕ πρέπει να εξαρτώνται από τον 

στόχο μείωσης του χάσματος μεταξύ 

πλούσιων και φτωχών στην Ευρώπη 

καθώς και από τους στόχους της 

κοινωνικής συνοχής και της 

βιωσιμότητας· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  380 

José Manuel Fernandes 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 72α. υπογραμμίζει, επιπλέον, τον θετικό 

αντίκτυπο που έχει το ΕΤΣΕ στην παροχή 

χρηματοδότησης σε ΜΜΕ, 

χρηματοδοτώντας επί του παρόντος 

πάνω από 500 000 ΜΜΕ και επιχειρήσεις 

μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ολόκληρη 

την Ένωση· τονίζει ότι, λόγω ενός πολύ 

υψηλού ποσοστού απορρόφησης που 

αντικατοπτρίζει την υψηλή ζήτησης της 

αγοράς, το σκέλος για τις ΜΜΕ 

ενισχύθηκε περαιτέρω ήδη κατά τη 

διάρκεια του πρώτου σταδίου εκτέλεσης 

του προγράμματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 72β. τονίζει ότι είναι ανάγκη το 

επόμενο ΠΔΠ να αντικατοπτρίζει 

καλύτερα την προτεραιότητα πολιτικής 

που δίνεται στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής 

οικονομίας και κοινωνίας και ότι είναι 

ανάγκη να πραγματοποιηθούν επενδύσεις 

σε βασικές τεχνολογίες και υποδομές και 

στις ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να 

διατηρηθεί και να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητά μας, η ποιότητα ζωής 

μας και ο κοινωνικός ιστός· πιστεύει ότι 

θα πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη 

υποστήριξη σε διασυνοριακές 

πρωτοβουλίες κρίσιμης σημασίας για την 

Ευρώπη, ιδίως στον τομέα ανάπτυξης 

των πλέον προηγμένων πληροφοριών και 

πρόσβασης σε αυτές, από την τεχνητή 

νοημοσύνη μέχρι την πληροφορική 

υψηλών επιδόσεων και τις ψηφιακές 

δεξιότητες, παρέχοντας ταυτόχρονα 

ισχυρή υποστήριξη για την έρευνα και 

την καινοτομία στις ψηφιακές 

τεχνολογίες στο πλαίσιο του 

προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  382 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 
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ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει 

ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας, και 

ενθαρρύνει τη γεφύρωση του χάσματος 

συνοχής· σημειώνει ότι η δημιουργία ενός 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, ο 

οποίος θα συνδέεται με τις γειτονικές 

χώρες, απαιτεί μείζονες υποδομές 

μεταφορών και πρέπει να αντιμετωπιστεί 

ως βασική προτεραιότητα τόσο από 

απόψεως ανταγωνιστικότητας της ΕΕ όσο 

και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· 

προσθέτει ότι, για την οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή, είναι 

σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι τα κέντρα 

περιφερειακής ανάπτυξης συνδέονται με 

το δίκτυο των ΔΕΔ-Μ, διαφορετικά δεν 

μπορούν να επωφεληθούν από την 

πρόσβαση στην ενιαία αγορά· τονίζει ότι 

ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· προσθέτει ότι θα πρέπει να 

δίνεται ιδίως έμφαση σε μεγάλα 

διασυνοριακά έργα υποδομής στο πλαίσιο 

του προγράμματος ΔΣΕ, για παράδειγμα, 

στον σιδηρόδρομο της Βαλτικής, τα 

οποία θα μειώσουν περαιτέρω το χάσμα 

συνοχής, θα συνδέσουν τη βόρεια με τη 

νότια Ευρώπη και θα μειώσουν την 

εξάρτηση από τη Ρωσία· 

Or. en 
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Τροπολογία  383 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· 

τονίζει ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι μια 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του· εν 

προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να 

επανεξετάσει τις χρηματοδοτήσεις έργων 

που είναι οικονομικά ασύμφορα και τα 

οποία αποβαίνουν επιζήμια για την υγεία 

των πολιτών και για το περιβάλλον, όπως 

το έργο Τορίνο-Λυών· τονίζει ότι ένα 

αναβαθμισμένο και αποτελεσματικότερο 

πρόγραμμα ΔΣΕ θα πρέπει να καλύπτει 

όλα τα μεταφορικά μέσα και να 

επικεντρώνεται στις διασυνδέσεις και στην 

ολοκλήρωση του δικτύου στις 

περιφερειακές περιοχές, χρησιμοποιώντας 

παράλληλα κοινά πρότυπα· υπογραμμίζει 

την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στα 

έργα που προωθούν την απαλλαγή των 

συστημάτων μεταφορών από τις 

ανθρακούχες εκπομπές, καθώς και την 

ψηφιοποίησή τους· 
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Τροπολογία  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει 

ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· 

73. εμμένει1α στη2α σημασία του ΠΔΠ 

για τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των βιώσιμων μεταφορών· 

επισημαίνει ότι οι μεταφορικές υποδομές 

είναι η ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς 

και η βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της δημιουργίας θέσεων εργασίας· 

σημειώνει ότι η δημιουργία ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, ο οποίος 

θα συνδέεται με τις γειτονικές χώρες, 

απαιτεί μείζονες υποδομές μεταφορών και 

πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βασική 

προτεραιότητα τόσο από απόψεως 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ όσο και για 

την επίτευξη εδαφικής, οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μεταξύ 

άλλων και για τις περιφέρειες· θεωρεί, ως 

εκ τούτου, ότι το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει 

να προβλέπει επαρκή χρηματοδότηση για 

έργα που συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει 

ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει τα μεταφορικά μέσα 

σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το 

κλίμα και την ενέργεια και να 

επικεντρώνεται στις διασυνδέσεις και στην 

ολοκλήρωση του δικτύου στις 

περιφερειακές περιοχές, χρησιμοποιώντας 

παράλληλα κοινά πρότυπα· προσθέτει ότι, 

για την περαιτέρω συνδεσιμότητα και 

αποκατάσταση των οικοτόπων, θα πρέπει 

να δημιουργηθεί και να χρηματοδοτηθεί, 
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μεταξύ άλλων μέσω του ΔΣΕ, το 

διευρωπαϊκό δίκτυο πράσινων υποδομών 

(ΔΕΔ-Π)· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον» 

 2α Τροπολογία προτεινόμενη από τον 

NABU - Naturschutzbund Deutschland 

e.V. (Γερμανικό Σύνδεσμο για την 

Προστασία της Φύσης και της 

Βιοποικιλότητας) 

Or. en 

 

Τροπολογία  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 
της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών, ιδίως σε 

περιφερειακές περιοχές και λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιφέρειες, και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ όσο 

και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες και τις νησιωτικές περιοχές· 

θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το προσεχές 

ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει επαρκή 

χρηματοδότηση για έργα που συμβάλλουν 

συγκεκριμένα στην ολοκλήρωση του 
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ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· 

κεντρικού δικτύου των ΔΕΔ-Μ και των 

διαδρόμων του, που θα πρέπει να 

αναπτυχθούν περαιτέρω· αναγνωρίζει τη 

σημασία του Ταμείου Συνοχής ως προς 

αυτό και εμμένει στη συνέχισή του στο 

νέο ΠΔΠ· τονίζει ότι ένα αναβαθμισμένο 

και αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ 

θα πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 
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ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει 

ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει 

ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα, ιδίως τον σιδηρόδρομο και άλλα 

μεταφορικά μέσα που συμβάλλουν στη 

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  387 

Tiemo Wölken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και ότι η 

βιώσιμη υποδομή είναι η βάση της 

βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι η 

δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 
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πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει 

ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει 

ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· τονίζει 

ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

73. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των μεταφορών· επισημαίνει ότι οι 

μεταφορικές υποδομές είναι η 

ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η 

βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει 

ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 

χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται 

με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες 

υποδομές μεταφορών και πρέπει να 

αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα 

τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας 

της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις 

περιφέρειες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει 

επαρκή χρηματοδότηση για έργα που 

συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· 
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πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 73α. τονίζει ότι ένα αναβαθμισμένο και 

αποτελεσματικότερο πρόγραμμα ΔΣΕ θα 

πρέπει να καλύπτει όλα τα μεταφορικά 

μέσα και να επικεντρώνεται στις 

διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του 

δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, 

χρησιμοποιώντας παράλληλα κοινά 

πρότυπα· προσθέτει ότι το ΔΣΕ θα πρέπει 

να προωθεί μεγαλύτερες ζεύξεις μεταξύ 

ολοκληρωμένων δικτύων και οριζόντιων 

προτεραιοτήτων, όπως οι θαλάσσιες 

αρτηρίες· τονίζει ότι η συντονιστική 

ομάδα της Επιτροπής θα πρέπει να έχει 

ως στόχο στην παροχή κινήτρων για τη 

συμμετοχή των επενδυτών και ότι η 

εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Διαχείρισης της 

Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) 

θα πρέπει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη 

από πλευράς διαλειτουργικότητας· 

θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια 

ειδική γραμμή προϋπολογισμού για τον 

τουρισμό, ώστε να σημειωθεί πρόοδος 

προς την κατεύθυνση μιας γνήσιας 

ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του 

τουρισμού· ζητεί την καθιέρωση μιας 

προσέγγισης «από την κορυφή προς τη 

βάση» για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής εκτέλεσης των έργων σε 

σχέση με την πλοϊμότητα σε εσωτερικές 
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πλωτές οδούς· ζητεί τη χρηματοδότηση, 

στο πλαίσιο του προγράμματος SESAR, 

της έρευνας για την ολοκλήρωση της 

ευρωπαϊκής ψηφιακής ATM (διαχείρισης 

εναέριας κυκλοφορίας)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 73α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να προωθήσει επειγόντως την 

πραγματοποίηση επενδύσεων για την 

ανάπτυξη των τεχνολογιών νέας γενιάς 

και την προώθηση της εγκατάστασής 

τους· προσθέτει ότι τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά ταμεία και η 

χρηματοδότηση για ευρυζωνικά και τα 

διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών πρέπει να βασίζονται 

στα κριτήρια του μέλλοντος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  391 

Giovanni La Via 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 73 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 73α. ζητά να δημιουργηθεί στο επόμενο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μια 

γραμμή προϋπολογισμού για τον 

τουρισμό· προσθέτει ότι, λόγω της 

αναγκαιότητας για ανάπτυξη και 

δημιουργία θέσεων εργασίας, ο τουρισμός 

πρέπει να αποτελεί μία από τις 
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προτεραιότητές μας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  392 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

74. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του 

ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit, καθώς και με την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά την 

εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε 

απομακρυσμένες περιφέρειες και σε 

αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον 

ψηφιακό γραμματισμό, τη 

διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· 

74. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του 

ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit, καθώς και με την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά την 

εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε 

απομακρυσμένες περιφέρειες και σε 

αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον 

ψηφιακό γραμματισμό, τη 

διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· επισημαίνει τη 

δυνατότητα των τηλεπικοινωνιών ΔΣΕ 

να στηρίξουν επίσης ψηφιακά μοντέλα 

που προωθούν τη συνδεσιμότητα και τις 

ανταλλαγές μεταξύ ομοτίμων, καθώς και 

την αποκεντρωμένη διατήρηση των 

δεδομένων· 

Or. it 
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Τροπολογία  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

74. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του 

ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit, καθώς και με την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά την 

εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε 

απομακρυσμένες περιφέρειες και σε 

αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον 

ψηφιακό γραμματισμό, τη 

διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· 

74. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του 

ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit, καθώς και με την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά την 

εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

διαθέτουν κατάλληλους πόρους και να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τις 

αυξανόμενες επενδυτικές ανάγκες σε 

υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικά δίκτυα, 

εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους, 

μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες 

περιφέρειες και σε αγροτικές περιοχές και 

βελτιώνοντας τον ψηφιακό γραμματισμό, 

τη διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

74. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

74. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 



 

AM\1144763EL.docx 103/169 PE616.896v01-00 

 EL 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του 

ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit, καθώς και με την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά την 

εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε 

απομακρυσμένες περιφέρειες και σε 

αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον 

ψηφιακό γραμματισμό, τη 

διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του 

ραδιοφάσματος, της αναβάθμισης των 

σταθερών δικτύων και της πύκνωσης 

των κινητών δικτύων, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit μέχρι το 2025, καθώς και με την 

επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά 

την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για 

τις τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε 

απομακρυσμένες περιφέρειες και σε 

αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον 

ψηφιακό γραμματισμό, τη 

διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  395 

Marita Ulvskog 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

74. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του 

ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit, καθώς και με την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά την 

εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

74. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του 

ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit, καθώς και με την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά την 

εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 
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πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε 

απομακρυσμένες περιφέρειες και σε 

αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον 

ψηφιακό γραμματισμό, τη 

διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε 

απομακρυσμένες περιφέρειες και σε 

αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον 

ψηφιακό γραμματισμό, τη 

διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· υπογραμμίζει τη 

σημασία βελτίωσης των ψηφιακών 

δεξιοτήτων των πολιτών και του 

εργατικού δυναμικού της Ευρώπης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  396 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

74. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του 

ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit, καθώς και με την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά την 

εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε 

74. υπογραμμίζει1α ότι είναι σημαντικό 

να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της 

ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του 

ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των 

δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε 

gigabit, καθώς και με την επίτευξη 

περαιτέρω προόδου όσον αφορά την 

εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις 

τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό 

πλαίσιο για τη βελτίωση της 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε 

ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι 

τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να 

εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις 

υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα 

ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την 

προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε 
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απομακρυσμένες περιφέρειες και σε 

αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον 

ψηφιακό γραμματισμό, τη 

διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· 

απομακρυσμένες περιφέρειες και σε 

αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον 

ψηφιακό γραμματισμό, τη 

διασυνδεσιμότητα και τη 

διαλειτουργικότητα· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον» 

Or. en 

 

Τροπολογία  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 74α. καλεί την Επιτροπή να 

εξασφαλίσει, να διατηρήσει και να 

αναπτύξει τη χρηματοδότηση για το 

σχέδιο δράσης για το 5G στο κατάλληλο 

επίπεδο με ορίζοντα το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο 2020-2027· 

Or. en 

 

Τροπολογία  398 

Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 
ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

καθαρός, σταθερός και ανταγωνιστικός 
ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη για 

βιώσιμες επενδύσεις που ενθαρρύνουν τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίνουν 

προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 
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μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες 

υψηλής έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· 

θεωρεί ότι ο μετασχηματισμός του τομέα 

της ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων 

για το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί 

με τη δημιουργία ενός Ταμείου 

Ενεργειακής Μετάβασης στο πλαίσιο του 

προσεχούς ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε 

τις διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

την ενεργειακή ανεξαρτησία από την 

εισαγωγή ενέργειας και στηρίζουν νέες 

και καινοτόμες ενεργειακές και 

βιομηχανικές τεχνολογίες που συνάδουν 

προς τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις της 

Ευρώπης για το κλίμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 
ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

καθαρός, σταθερός και ανταγωνιστικός 
ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη για 

βιώσιμες επενδύσεις που ενθαρρύνουν τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνουν 

την ενεργειακή απόδοση ως πρώτο 

καύσιμο, αυξάνουν την ενεργειακή 

ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία 

από την εισαγωγή ενέργειας και 

στηρίζουν νέες και καινοτόμες 
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στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες 

υψηλής έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· 

θεωρεί ότι ο μετασχηματισμός του τομέα 

της ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων 
για το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με 

τη δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

ενεργειακές και βιομηχανικές τεχνολογίες 

που συνάδουν προς τις μακροπρόθεσμες 

δεσμεύσεις της Ευρώπης για το κλίμα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες 

υψηλής έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και 

των οδών, αυξάνουν την ενεργειακή 

ασφάλεια και ενισχύουν την ενεργειακή 

απόδοση, μεταξύ άλλων μέσω του 

μηχανισμού ΔΣΕ Ενέργειας· τονίζει 

ειδικότερα ότι είναι σημαντική η παροχή 

ολοκληρωμένης στήριξης, ιδίως για την 

ενεργειακή μετάβαση, τη μετάβαση σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών, τον 
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χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων 

παραγωγής και των δικτύων ηλεκτρική 

ενέργειας, τις τεχνολογίες δέσμευσης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 

καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της 

τηλεθέρμανσης· θεωρεί ότι οι περιφέρειες 

και χώρες της Ένωσης που εξαρτώνται 

από τον άνθρακα χρειάζονται στοχευμένη 

στήριξη, συμπεριλαμβανομένων επαρκών 

κονδυλίων, προκειμένου να συμβάλουν 

αποτελεσματικά στη στρατηγική 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών και ζητεί τη θέσπιση ενός 

ολοκληρωμένου μέσου για τις εν λόγω 

περιφέρειες και χώρες προκειμένου να 

υποστηριχθεί η δίκαιη μετάβαση, ιδίως 

μέσω της ανάπτυξης και αξιοποίησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λύσεων 

ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευσης 

ενέργειας, λύσεων και υποδομών 

ηλεκτροκίνησης, μέσω εκσυγχρονισμού 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

των δικτύων, μέσω προηγμένων 

τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα (CCS), της τεχνολογίας 

δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του 

άνθρακα (CCU) και της αεριοποίησης 

του άνθρακα, μέσω εκσυγχρονισμού της 

τηλεθέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης 

της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, 

της έγκαιρης προσαρμογής σε μελλοντικά 

περιβαλλοντικά πρότυπα, της 

αναδιάρθρωσης των ενεργοβόρων 

βιομηχανιών, καθώς και της 

αντιμετώπισης κοινωνιακών, 

κοινωνικοοικονομικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση· ζητεί 

να εστιάσει η στήριξη στην επίτευξη των 

στόχων του άρθρου 194 παράγραφος 1 

της ΣΛΕΕ· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη 

επαναπροσανατολισμού της στήριξης του 

μηχανισμού ΔΣΕ Ενέργειας στις υποδομές 

αερίου προς επενδύσεις που αποσκοπούν 

στην απαλλαγή της παροχής αερίου από 

ανθρακούχες εκπομπές (βιοαέριο, 

πράσινο υδρογόνο, συνθετικό μεθάνιο,...)· 

τονίζει ειδικότερα ότι είναι σημαντική η 

παροχή ολοκληρωμένης στήριξης, ιδίως 

για τις περιφέρειες υψηλής έντασης 

άνθρακα, την ενεργειακή μετάβαση, τη 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων 

παραγωγής και των δικτύων ηλεκτρική 

ενέργειας, τις τεχνολογίες δέσμευσης και 

αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 

καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της 

τηλεθέρμανσης· θεωρεί ότι ο 

μετασχηματισμός του τομέα της ενέργειας 

υπό το πρίσμα των στόχων για το κλίμα θα 

πρέπει να υποστηριχθεί με τη δημιουργία 

ενός Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στο 

πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ, το οποίο θα 

διευκόλυνε τις διαρθρωτικές αλλαγές σε 

ενεργοβόρες βιομηχανίες και μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 

έντασης άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα 

για επενδύσεις χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα και καινοτόμες 

λύσεις· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 
ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

αποδοτική χρήση της ενέργειας χωρίς 

σπατάλες και ενεργειακός εφοδιασμός 

στην Ευρώπη ο οποίος θα βασίζεται σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί, ως εκ 

τούτου, τη συνεχή στήριξη των 

επενδύσεων που εξασφαλίζουν την 

ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, τη 

χρήση αποκεντρωμένων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, τη διανομή και 

αποθήκευσή τους, καθώς και την αύξηση 

της ενεργειακής ασφάλειας, μεταξύ άλλων 

μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ Ενέργειας· 

τονίζει ειδικότερα ότι είναι σημαντική η 

παροχή ολοκληρωμένης στήριξης, ιδίως 

για τις περιφέρειες υψηλής έντασης 

άνθρακα, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα έως το 2050, τον εκσυγχρονισμό 

των συστημάτων παραγωγής, των δικτύων 

ηλεκτρικής ενέργειας και των 

τεχνολογιών αποθήκευσης της ενέργειας, 

καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της 

τηλεθέρμανσης· θεωρεί ότι ο 

μετασχηματισμός του τομέα της ενέργειας 

υπό το πρίσμα των στόχων για το κλίμα θα 

πρέπει να υποστηριχθεί, μεταξύ άλλων, με 

τη δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής 

απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, και των καινοτόμων λύσεων, 

ιδίως παρέχοντας στήριξη στις τοπικές 

αρχές, στους ενεργειακούς 

συνεταιρισμούς, στους ενεργούς 

καταναλωτές και στις επιχειρήσεις και θα 
διευκόλυνε τις διαρθρωτικές αλλαγές σε 

ενεργοβόρες βιομηχανίες και μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 

έντασης άνθρακα· 
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Τροπολογία  403 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και τη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας, ο οποίος θα πρέπει να εστιάζει 

ιδιαίτερα σε υποδομές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι 

είναι σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 
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Τροπολογία  404 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής ηλεκτρική 

ενέργειας, τη βελτίωση των 

διασυνοριακών διασυνδέσεων και την 

εγκατάσταση έξυπνων δικτύων, τις 

τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 

διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής ηλεκτρική 

ενέργειας, τη βελτίωση των 

διασυνοριακών διασυνδέσεων και την 

εγκατάσταση έξυπνων δικτύων, τις 

τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 

διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

Or. en 
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Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

προσθέτει ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να 

διακοπούν οι επιδοτήσεις σε υποδομές 

ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με τη 

συμφωνία του Παρισιού· 

Or. en 
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Τροπολογία  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 

ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, 

αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και 

ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής 

έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής και των δικτύων 

ηλεκτρική ενέργειας, τις τεχνολογίες 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα, καθώς και για τον 

εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί 

ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα θα πρέπει να υποστηριχθεί με τη 

δημιουργία ενός Ταμείου Ενεργειακής 

Μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς 

ΠΔΠ, το οποίο θα διευκόλυνε τις 

διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες 

βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης 

άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και καινοτόμες λύσεις· 

75. θεωρεί 1α 2α ουσιώδες να 

εξασφαλιστεί βιώσιμος και οικονομικά 

προσιτός ενεργειακός εφοδιασμός στην 

Ευρώπη· ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή 

στήριξη των επενδύσεων που 

εξασφαλίζουν τη διαφοροποίηση των 

πηγών ενέργειας, αυξάνουν την ενεργειακή 

ασφάλεια και ενισχύουν την ενεργειακή 

απόδοση, μεταξύ άλλων μέσω του 

μηχανισμού ΔΣΕ Ενέργειας· τονίζει 

ειδικότερα ότι είναι σημαντική η παροχή 

ολοκληρωμένης στήριξης, ιδίως για τις 

περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα, την 

ενεργειακή μετάβαση, τη μετάβαση σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και απαλλαγμένη από την 

πυρηνική ενέργεια, τον εκσυγχρονισμό 

των συστημάτων παραγωγής και των 

έξυπνων δικτύων ηλεκτρική ενέργειας, 

καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της 

τηλεθέρμανσης· θεωρεί ότι ο 

μετασχηματισμός του τομέα της ενέργειας 

υπό το πρίσμα των στόχων για το κλίμα 

υποστηρίζεται με τη δημιουργία ενός 

Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης στο 

πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ, το οποίο θα 

διευκόλυνε τις διαρθρωτικές αλλαγές σε 

ενεργοβόρες βιομηχανίες και μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής 

έντασης άνθρακα και θα παρείχε κίνητρα 

για επενδύσεις χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, απαλλαγμένες 

από την πυρηνική ενέργεια και καινοτόμες 

λύσεις· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον» 

 2α Τροπολογία προτεινόμενη εν μέρει από 

τον NABU - Naturschutzbund 
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Deutschland e.V. (Γερμανικό Σύνδεσμο 

για την Προστασία της Φύσης και της 

Βιοποικιλότητας) 

Or. en 

 

Τροπολογία  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 75α. θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά νησιά, οι 

εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) και 

οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) 

αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις 

κλιματικής αλλαγής με τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) ή τα μικρά 

αναπτυσσόμενα νησιώτικα κράτη· τα 

τελευταία επωφελούνται από τον 

μηχανισμό χρηματοδότησης για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

μέσω της συμμαχίας όσον αφορά την 

αλλαγή του κλίματος του πλανήτη 

(AMCC+)· θεωρεί συνεπώς αναγκαία τη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για 

την προσαρμογή των ευρωπαϊκών 

νησιών, των ΕΑΠ και των ΥΧΕ στις 

προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, 

καθιστώντας δυνατό τον μετριασμό των 

δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής στις εν λόγω περιοχές· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 75α. επισημαίνει την ανάγκη 

δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού 

επενδυτικού σχεδίου υπέρ της 

ενεργειακής απόδοσης λαμβάνοντας 

υπόψη τους φιλόδοξους στόχους που έχει 

ορίσει η ΕΕ για το 2030· είναι πεπεισμένο 

ότι ένα τέτοιο επενδυτικό πρόγραμμα θα 

είχε πολύ θετικό αντίκτυπο από πλευράς 

δημιουργίας θέσεων εργασίας, παροχής 

οικονομικά προσιτής στέγασης και 

καταπολέμησης της ενεργειακής 

φτώχειας· είναι, ως εκ τούτου, 

πεπεισμένο ότι το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να περιλαμβάνει ένα ορατό και 

εύκολα προσβάσιμο ευρωπαϊκό 

επενδυτικό πρόγραμμα ενεργειακής 

απόδοσης που θα επέτρεπε στις τοπικές 

δημόσιες αρχές να λάβουν διοικητική και 

οικονομική στήριξη ώστε να καταρτίσουν 

σχέδια ενεργειακής απόδοσης στον 

στεγαστικό και κατασκευαστικό τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 75α. επαναλαμβάνει ότι, στο επόμενο 

ΠΔΠ, τα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν 

μπορούν να υποκαταστήσουν τις 

επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση της 

ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας και, γενικά, των 

δημόσιων έργων έρευνας και 

καινοτομίας, καθώς μόνον οι 

επιχορηγήσεις μπορούν να 

μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα επί 

τόπου και να διασφαλίσουν ευρύτερη 

συμμετοχή των μερών όπως η 
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ακαδημαϊκή κοινότητα, οι τοπικές αρχές, 

οι ΜΜΕ, οι οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών· 

Or. it 

 

Τροπολογία  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 75β. θεωρεί ότι στο πλαίσιο του 

επόμενου ΠΔΠ, η μετάβαση του 

ενεργειακού τομέα λαμβάνοντας υπόψη 

τους στόχους για το κλίμα θα πρέπει να 

υποστηρίζεται από τη δημιουργία ενός 

Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, με σκοπό 

τη στήριξη εργαζομένων και κοινοτήτων 

που επηρεάζονται από την εν λόγω 

μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα· παροτρύνει, εν προκειμένω, την 

Επιτροπή, να δημιουργήσει μια 

χρηματοδοτική πλατφόρμα σε επίπεδο 

Ένωσης για την πρωτοβουλία αυτή, 

αντλώντας διδάγματα από τις τρέχουσες 

εμπειρίες και εξασφαλίζοντας επαρκείς 

πρόσθετους πόρους για την κάλυψη 

αναγκών στις περιοχές που επηρεάζονται· 

τονίζει, περαιτέρω, ότι το ταμείο αυτό θα 

πρέπει να εστιάσει στη δημιουργία 

αξιοπρεπών και βιώσιμων θέσεων 

εργασίας, καθώς και στην 

επανακατάρτιση και τις νέες δεξιότητες 

σε καθαρές διαδικασίες και τεχνολογίες, 

και στη βελτίωση των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων ενεργών 

πολιτικών για την αγορά εργασίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  412 

Paul Rübig 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 76 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως ο διεθνής θερμοπυρηνικός 

πειραματικός αντιδραστήρας (ITER), το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με 

Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων 

(EGNOS), το Παγκόσμιο Σύστημα 

Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo) και το 

πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) για 

τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτών των 

έργων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν 

υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του προηγούμενου 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 

το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι 

σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για 

το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων 

διατάξεων στον νέο κανονισμό· 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως ο διεθνής θερμοπυρηνικός 

πειραματικός αντιδραστήρας (ITER), το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με 

Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων 

(EGNOS), το Παγκόσμιο Σύστημα 

Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo) και το 

πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) για 

τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

επισημαίνει τη σημαντική συμβολή του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού GNSS (GSA) 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

και της τεχνολογικής καινοτομίας· 

υπογραμμίζει την ανάγκη επαρκούς 

χρηματοδότησης του GSA κατά το 

επόμενο ΠΔΠ για τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας, της δέουσας 

ασφάλειας και της πλήρους αξιοποίησης 

των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS· 

θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτών των 

έργων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν 

υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του προηγούμενου 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 

το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι 

σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για 

το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων 

διατάξεων στον νέο κανονισμό· 

Or. de 

Τροπολογία  413 

Jens Geier 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 76 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως ο διεθνής θερμοπυρηνικός 

πειραματικός αντιδραστήρας (ITER), το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με 

Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων 

(EGNOS), το Παγκόσμιο Σύστημα 

Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo) και το 

πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) για 

τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτών των 

έργων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν 

υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του προηγούμενου 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 

το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι 

σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για 

το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων 

διατάξεων στον νέο κανονισμό· 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως ο διεθνής θερμοπυρηνικός 

πειραματικός αντιδραστήρας (ITER), το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με 

Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων 

(EGNOS), το Παγκόσμιο Σύστημα 

Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo) και το 

πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) για 

τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτών των 

έργων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν 

υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του προηγούμενου 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 

το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι 

σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για 

το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων 

διατάξεων στον νέο κανονισμό· σημειώνει 

ότι ο τρέχον σχεδιασμός του ITER 

καθιστά απαραίτητη μια συνεισφορά της 

Ένωσης ύψους 6,07 δισεκατομμυρίων 

EUR την περίοδο 2021-2027, σε σύγκριση 

με τη συνεισφορά ύψους 2,99 

δισεκατομμυρίων EUR την περίοδο 2014-

2020· αναμένει ότι αυτές οι πρόσθετες 

ανάγκες πρέπει να καλυφθούν με 

πρόσθετους πόρους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 76 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως ο διεθνής θερμοπυρηνικός 

πειραματικός αντιδραστήρας (ITER), το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με 

Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων 

(EGNOS), το Παγκόσμιο Σύστημα 

Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo) και το 

πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) για 

τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτών των 

έργων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν 

υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του προηγούμενου 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 

το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι 

σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για 

το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων 

διατάξεων στον νέο κανονισμό· 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως ο διεθνής θερμοπυρηνικός 

πειραματικός αντιδραστήρας (ITER), το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με 

Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων 

(EGNOS), το Παγκόσμιο Σύστημα 

Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo), το 

πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) και 

οι μελλοντικές κυβερνητικές δορυφορικές 

επικοινωνίες (GOVSATCOM) για τη 

μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτών των 

έργων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν 

υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του προηγούμενου 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 

το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι 

σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για 

το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων 

διατάξεων στον νέο κανονισμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 76 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως ο διεθνής θερμοπυρηνικός 

πειραματικός αντιδραστήρας (ITER), το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με 

Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων 

(EGNOS), το Παγκόσμιο Σύστημα 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, ειδικότερα ο διεθνής 

θερμοπυρηνικός πειραματικός 

αντιδραστήρας (ITER), το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση 

Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS), το 
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Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo) και το 

πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) για 

τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτών των 

έργων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν 

υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του 

προηγούμενου ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για 

τον σκοπό αυτό, το ανώτατο ποσό για τα 

έργα αυτά είναι σήμερα καθορισμένο στον 

κανονισμό για το ΠΔΠ, και ζητεί τη 

θέσπιση παρόμοιων διατάξεων στον νέο 

κανονισμό· 

Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής 

Πλοήγησης (Galileo) και το πρόγραμμα 

γεωσκόπησης (Copernicus) για τη 

μελλοντική ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια 

και πολιτική εξουσία της ΕΕ· επισημαίνει 

ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων 

μεγάλης κλίμακας πρέπει να εξασφαλίζεται 

μεν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά 

παράλληλα να οριοθετείται, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τυχόν υπερβάσεις 

κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

αποδείχθηκε χαρακτηριστικά στο 

προηγούμενο ΠΔΠ σε ορισμένες 

μεμονωμένες περιπτώσεις· υπενθυμίζει 

ότι, για τον σκοπό αυτό, το ανώτατο ποσό 

για τα έργα αυτά είναι σήμερα 

καθορισμένο στον κανονισμό για το ΠΔΠ, 

και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων διατάξεων 

στον νέο κανονισμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  416 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 76 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως ο διεθνής 

θερμοπυρηνικός πειραματικός 

αντιδραστήρας (ITER), το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση 

Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS), το 

Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής 

Πλοήγησης (Galileo) και το πρόγραμμα 

γεωσκόπησης (Copernicus) για τη 

μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτών των 

έργων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών 

Δορυφόρων (EGNOS), το Παγκόσμιο 

Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης 

(Galileo) και το πρόγραμμα γεωσκόπησης 

(Copernicus) για τη μελλοντική 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· θεωρεί ότι η 

χρηματοδότηση αυτών των έργων μεγάλης 

κλίμακας θα πρέπει να εξασφαλίζεται μεν 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά 

παράλληλα να οριοθετείται, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τυχόν υπερβάσεις 

κόστους δεν θα απειλούν τη 
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ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν 

υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του προηγούμενου 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 

το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι 

σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για 

το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων 

διατάξεων στον νέο κανονισμό· 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του προηγούμενου 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 

το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι 

σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για 

το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων 

διατάξεων στον νέο κανονισμό· 

Or. it 

 

Τροπολογία  417 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 76 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

76. υπογραμμίζει τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως ο διεθνής 

θερμοπυρηνικός πειραματικός 

αντιδραστήρας (ITER), το Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση 

Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS), το 

Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής 

Πλοήγησης (Galileo) και το πρόγραμμα 

γεωσκόπησης (Copernicus) για τη 

μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· 

θεωρεί ότι η χρηματοδότηση αυτών των 

έργων μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν 

υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του προηγούμενου 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 

το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι 

σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για 

το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων 

76. υπογραμμίζει1α τη στρατηγική 

σημασία των έργων υποδομών μεγάλης 

κλίμακας, όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών 

Δορυφόρων (EGNOS), το Παγκόσμιο 

Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης 

(Galileo) και το πρόγραμμα γεωσκόπησης 

(Copernicus) για τη μελλοντική 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· θεωρεί ότι η 

χρηματοδότηση αυτών των έργων μεγάλης 

κλίμακας θα πρέπει να εξασφαλίζεται μεν 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά 

παράλληλα να οριοθετείται, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τυχόν υπερβάσεις 

κόστους δεν θα απειλούν τη 

χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση 

άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως 

συνέβη στην περίπτωση του προηγούμενου 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, 

το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι 

σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για 

το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων 

διατάξεων στον νέο κανονισμό· 
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διατάξεων στον νέο κανονισμό· 

 __________________ 

 1α Η παράγραφος πρέπει να τοποθετηθεί 

στο κεφάλαιο «Επένδυση στο μέλλον» 

Or. en 

 

Τροπολογία  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 76 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 76a. υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά τον 

ITER, η έλλειψη των αναμενόμενων 

απτών αποτελεσμάτων βραχυπρόθεσμα 

και μεσοπρόθεσμα, δεδομένου του 

υψηλότατου και αυξανόμενου κόστους, 

δεν δικαιολογεί περαιτέρω πιστώσεις 

(πέραν εκείνων που έχουν εγκριθεί ήδη) οι 

οποίες αντιθέτως θα έπρεπε να 

αναδιατεθούν σε τεχνολογίες, ιδίως στον 

τομέα της παραγωγής και της 

κατανεμημένης αποθήκευσης, οι οποίες 

μπορούν να συμβάλουν άμεσα στην 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

και στην τήρηση της δέσμευσης της 

Συμφωνίας του Παρισιού· 

Or. it 

 

Τροπολογία  419 

Tamás Deutsch 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 16 α (νέος) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Κοινή γεωργική πολιτική και αλιευτική 

πολιτική 
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Or. en 

 

Τροπολογία  420 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 16 α (νέος) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Βιώσιμη ανάπτυξη, διατήρηση και 

διαχείριση των φυσικών πόρων 

Or. en 

 

Τροπολογία  421 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, 

τη βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε 

οικονομικά προσιτές τιμές για τους 

Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, 

όπως και η ανάγκη ανάπτυξης φιλικών 

προς το περιβάλλον γεωργικών 

πρακτικών και η ανάγκη αντιμετώπισης 

της αλλαγής του κλίματος· 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· 

77. τονίζει ότι οι στόχοι της κοινής 

γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να 

αναθεωρηθούν ριζικά ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές 

απαιτήσεις και τα πεπερασμένα όρια του 

περιβάλλοντός μας και των πόρων του 

πλανήτη και ότι θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη την αλλαγή του κλίματος, την 

εξαφάνιση και την κατάρρευση του 

οικοσυστήματος, καθώς και την 

εξάντληση των πόρων που μας επηρεάζει 

όλους· πιστεύει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για την αναζωογόνηση 

των τοπικών οικονομιών με σκοπό την 

ύπαρξη ζωντανών αγροτικών 

κοινοτήτων, εστιάζοντας στην υγιεινή 

διατροφή και στη βιολογική γεωργία, και 

υποστηρίζοντας την αυτονομία των 

γεωργών και τον ρόλο τους κατά τη 

μετάβαση· υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ 
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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 

 

Τροπολογία  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

αναγνωρίζει τον ρόλο της βιώσιμης 

γεωργίας και δασοκομίας ως βασικών 

συνιστωσών των εργασιών της ΕΕ για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και της απώλειας 

βιοποικιλότητας και την προώθηση της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· 

υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να κατευθύνει την ΚΓΠ μετά το 

2020 προς μια δίκαιη, αποτελεσματική, 

αποδοτική γεωργική πολιτική που έχει ως 

κεντρικό στόχο να διευκολύνει τη 

μετάβαση προς ένα βιώσιμο σύστημα 

τροφίμων και γεωργίας στην Ευρώπη και 

τονίζει ότι πρέπει να παρασχεθεί επαρκής 

χρηματοδότηση για την επίτευξη των 

στόχων· επιδοκιμάζει τη στρατηγική 

προσέγγιση της Επιτροπής, που 

παρουσιάζεται στην ανακοίνωση με τίτλο 
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«Το μέλλον των τροφίμων και της 

γεωργίας», για την παροχή μεγαλύτερης 

ευελιξίας στα κράτη μέλη ώστε να 

βρίσκουν τα κατάλληλα μέσα για να 

κατευθύνουν τον γεωργικό τομέα τους 

προς την επίτευξη των κοινών 

περιβαλλοντικών στόχων κατά τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο· 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· 

Or. en 

 

Τροπολογία  423 

Răzvan Popa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· τονίζει 

ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να μπορεί να 

ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που 

προκύπτουν καθώς αποτελεί έναν από 

τους θεμελιώδεις πυλώνες της ΕΕ και 

θεωρεί ότι μια επικαιροποιημένη και 

απλοποιημένη ΚΓΠ δύο πυλώνων μετά το 
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2020 θα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο 

ισορροπημένο, παρέχοντας τρόφιμα 

στους καταναλωτές σε λογικές τιμές και 

συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα σε 

αγροτικές περιοχές, δίχως η αναθεώρησή 

της να παρεμποδίζει την ίδια την ουσία 

της ΚΓΠ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι έχει αυξηθεί η ανάγκη για 

απευθείας σύνδεση των γεωργικών 

πληρωμών με την παροχή δημόσιων 

αγαθών όπως το νερό, τη βιοποικιλότητα 

και την προστασία του κλίματος, καθώς 

και την εκτροφή σύμφωνα με την ορθή 

μεταχείριση των ζώων· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, όπως 

και η ανάγκη ανάπτυξης φιλικών προς το 

περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και η 

ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος· 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· 

Or. en 
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Τροπολογία  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία της 

Ένωσης, τη διατήρηση και την ανάπτυξη 

των αγροτικών περιοχών της, τη βιώσιμη 

ανάπτυξη 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 της μετάβασης της ευρωπαϊκής 

γεωργίας προς περισσότερες φιλικές προς 

το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της 

αλλαγής του κλίματος· υπογραμμίζει ότι η 

ΚΓΠ, καθώς αποτελεί μια από τις πιο 

ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές πολιτικές, 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο σε 

επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, 

αντικαθιστά τις εθνικές δαπάνες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
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έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

κοινής γεωργικής πολιτικής που 

υποστηρίζει την εισοδηματική ασφάλεια 

των γεωργών, το περιβάλλον, το κλίμα 

και την υγεία· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, όπως 

και η ανάγκη ανάπτυξης φιλικών προς το 

περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και η 

ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος· 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· 

Or. en 

 

Τροπολογία  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης της 

γεωργικής παραγωγής σε όλα τα μέρη της 

ΕΕ, καθώς και σε περιοχές με φυσικούς 

περιορισμούς· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, όπως 

και η ανάγκη ανάπτυξης φιλικών προς το 

περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και η 

ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος· 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· 

Or. en 
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Τροπολογία  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών και 

των περιβαλλοντικών πόρων, τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και την παροχή τροφίμων 

υψηλής ποιότητας σε οικονομικά προσιτές 

τιμές για τους Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι 

οι επισιτιστικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, 

όπως και η ανάγκη ανάπτυξης φιλικών 

προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών 

και η ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής 

του κλίματος· 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· 

προσθέτει ότι θα πρέπει να δοθεί 

υψηλότερη προτεραιότητα στους 

γεωργούς μικρής κλίμακας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 
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προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, 

έτσι ώστε οι πολίτες της ΕΕ να 

κατανοούν το σκεπτικό στο οποίο 

βασίζονται οι γεωργικές πληρωμές· 
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· 

Or. en 

 

Τροπολογία  430 

Tiemo Wölken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε 

οικονομικά προσιτές τιμές για τους 

Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, όπως 

και η ανάγκη ανάπτυξης φιλικών προς το 

περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και η 

ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος· 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· 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· ως εκ 

τούτου, έχει πειστεί ότι η πολιτική πρέπει 

να εξελιχθεί ώστε να αντιμετωπίσει αυτές 

τις προκλήσεις, να γίνει μια πραγματική 

πολιτική για τη χρήση της γης που 

καλύπτει τα τρόφιμα και τη γεωργία· 

Or. en 
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Τροπολογία  431 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών και 

της απασχόλησης, τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και την παροχή τροφίμων υψηλής 

ποιότητας σε οικονομικά προσιτές τιμές 

για τους Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, όπως 

και η ανάγκη ανάπτυξης φιλικών προς το 

περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και η 

ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος· υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ 

αποτελεί μια από τις πιο επιτυχώς 

ολοκληρωμένες πολιτικές και 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο σε 

επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, 

αντικαθιστά τις εθνικές δαπάνες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

υγιεινών, βιώσιμων τροφίμων υψηλής 

ποιότητας σε οικονομικά προσιτές τιμές 

για τους Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι 
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έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

επισιτιστικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, όπως 

και η ανάγκη ανάπτυξης φιλικών προς το 

περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και η 

ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος· 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· 

Or. en 

 

Τροπολογία  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική συμβάλλει στην επισιτιστική 

ασφάλεια, τη διατήρηση των αγροτικών 

πληθυσμών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας σε 

οικονομικά προσιτές τιμές για τους 

Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, όπως 

και η ανάγκη ανάπτυξης φιλικών προς το 

περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και η 

ανάγκη αντιμετώπισης της αλλαγής του 

κλίματος· 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· 

Or. sv 

Τροπολογία  434 

Bernd Kölmel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

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· 

77. τονίζει ότι η κοινή γεωργική 

πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την 

επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη 

διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την παροχή 

τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά 

προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· 

επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

ανάπτυξης φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών και η ανάγκη 

αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· 

θεωρεί, ωστόσο, ότι πολλές δράσεις της 

ΚΓΠ μπορούν να πραγματοποιούνται 

καλύτερα σε εθνικό επίπεδο και 

αμφισβητεί την ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

αξία τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 77α. υπενθυμίζει τις παρατηρήσεις 

του1α σχετικά με την μη βιώσιμη 

διάρθρωση των δαπανών της ΚΓΠ: το 

44,7 % του συνόλου των ενωσιακών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων είχε ετήσιο 

εισόδημα χαμηλότερο από 4 000 EUR, 

ενώ το 2016 κατά μέσο όρο το ανώτερο 

10% των δικαιούχων άμεσης στήριξης 

της ΚΓΠ εισέπραξε περίπου το 60 % των 

πληρωμών1β· τονίζει ότι σε καιρούς 

αστάθειας ή κρίσεων, οι μεγαλύτερες 

εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται κατ’ 

ανάγκη τον ίδιο βαθμό στήριξης για τη 

σταθεροποίηση των γεωργικών 

εισοδημάτων όπως οι μικρότερες 

εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι συχνά 
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επωφελούνται από δυνητικές οικονομίες 

κλίμακας οι οποίες πιθανώς τις 

καθιστούν ανθεκτικότερες· θεωρεί ότι τα 

καθεστώτα χρηματοδότησης της ΚΓΠ θα 

μπορούσαν να επικεντρωθούν 

περισσότερο στους αγρότες που 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες: 

μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ιδίως 

αυτές με λιγότερα από 15 εκτάρια γης, 

περιοχές που αντιμετωπίζουν 

κλιματολογικές και γεωγραφικές 

προκλήσεις, και αραιοκατοικημένες 

περιοχές, και ότι για γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις με πάνω από 100 εκτάρια 

γης, θα πρέπει να πραγματοποιείται 

σταδιακή μείωση των πληρωμών· 

 __________________ 

 1α Βλέπε παράγραφος 207 του 

ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με 

τις παρατηρήσεις που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεών του 

περί απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση 

του γενικού προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2015, τμήμα III — Επιτροπή και 

εκτελεστικοί οργανισμοί (Κείμενα που 

εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309). 

 1β Βλέπε τα ενδεικτικά στοιχεία σχετικά 

με την κατανομή των ενισχύσεων, ανά 

μέγεθος-κατηγορία ενίσχυσης, που 

λήφθηκαν στο πλαίσιο άμεσων 

ενισχύσεων οι οποίες καταβλήθηκαν σε 

παραγωγούς σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1307/2013 (οικονομικό έτος 

2016). 

Or. en 

 

Τροπολογία  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 77α. υπενθυμίζει τις παρατηρήσεις 

του1α σχετικά με την μη βιώσιμη 

διάρθρωση των δαπανών της ΚΓΠ: το 

44,7 % του συνόλου των ενωσιακών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων είχε ετήσιο 

εισόδημα χαμηλότερο από 4 000 EUR, 

ενώ ένα μέσο ποσοστό της τάξης του 

80 % των δικαιούχων άμεσης στήριξης 

της ΚΓΠ εισέπραξε περίπου το 20 % των 

πληρωμών· τονίζει ότι σε καιρούς 

αστάθειας ή κρίσεων, οι μεγαλύτερες 

εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται κατ’ 

ανάγκη τον ίδιο βαθμό στήριξης για τη 

σταθεροποίηση των γεωργικών 

εισοδημάτων όπως οι μικρότερες 

εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι συχνά 

επωφελούνται από δυνητικές οικονομίες 

κλίμακας οι οποίες πιθανώς τις 

καθιστούν ανθεκτικότερες· θεωρεί ότι τα 

καθεστώτα χρηματοδότησης της ΚΓΠ θα 

μπορούσαν να επικεντρωθούν 

περισσότερο στους αγρότες που 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες: 

μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 

περιοχές που αντιμετωπίζουν 

κλιματολογικές και γεωγραφικές 

προκλήσεις και αραιοκατοικημένες 

περιοχές· 

 __________________ 

 1α Βλέπε παράγραφος 207 του 

ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με 

τις παρατηρήσεις που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεών του 

περί απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση 

του γενικού προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 

έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και 

εκτελεστικοί οργανισμοί (Κείμενα που 

εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309). 

Or. en 
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Τροπολογία  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 77β. καλεί την Επιτροπή, με δεδομένο 

τον προβληματισμό της σχετικά με την 

απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της 

ΚΓΠ, να εκτιμήσει κατά πόσον ένας 

διαφορετικός σχεδιασμός των πολιτικών 

ή ένα διαφορετικό μοντέλο κατανομής 

των άμεσων ενισχύσεων, θα μπορούσε να 

προσφέρει καλύτερα μέσα για την 

εστίαση των δημόσιων πόρων σε στόχους 

που αφορούν τον γεωργοπεριβαλλοντικό 

τομέα και την δράση για το κλίμα· 

τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να παρέχεται 

οικονομική αποζημίωση για να καλυφθεί 

το κόστος της διατήρησης υψηλών 

προτύπων στον τομέα της παραγωγής 

τροφίμων, και το υψηλό κόστος 

παραγωγής που συνδέεται με τις 

δυσχερείς κλιματικές συνθήκες που 

επικρατούν σε ορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές, δεδομένου ότι οι γεωργοί στην 

Ευρώπη συχνά αγωνίζονται να 

αντεπεξέλθουν στον παγκόσμιο 

ανταγωνισμό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  438 

Bernd Kölmel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων 

ενισχύσεων στο πλαίσιο του επόμενου 

ΠΔΠ, διότι οι ενισχύσεις αυτές 

δημιουργούν σαφή προστιθέμενη αξία για 

78. αναμένει ότι το συνολικό ποσό της 

ΚΓΠ θα μειωθεί κατά έως 30 % σε σχέση 

με το σημερινό επίπεδό του στο επόμενο 

ΠΔΠ· επικροτεί τις προσπάθειες 

επανεθνικοποίησης και 
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την ΕΕ και ενισχύουν την ενιαία αγορά με 

την αποφυγή στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 

μελών· αντιτίθεται σε οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών 

και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι 

ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

συγχρηματοδότησης της ΚΓΠ όταν δεν 

μπορεί να αποδειχθεί η ύπαρξη 

προστιθέμενης αξίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  439 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων 

ενισχύσεων στο πλαίσιο του επόμενου 

ΠΔΠ, διότι οι ενισχύσεις αυτές 

δημιουργούν σαφή προστιθέμενη αξία για 

την ΕΕ και ενισχύουν την ενιαία αγορά με 

την αποφυγή στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 

μελών· αντιτίθεται σε οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

78. τονίζει ότι το 30 % των 

επιδοτήσεων της ΚΓΠ χορηγούνται στο 

1 % των γεωργών οι οποίοι λαμβάνουν 

πάνω από 50 000 EUR ετησίως και ανά 

δικαιούχο· προτείνει, ως εκ τούτου, τον 

καθορισμό ανώτατου ορίου για τις 

άμεσες ενισχύσεις στα 50 000 EUR 

ετησίως και ανά δικαιούχο· επιμένει ότι 

μέρος αυτών των εξοικονομούμενων 

πόρων θα μπορούσε να κατανεμηθεί εκ 

νέου κατά τρόπο δίκαιο και βιώσιμο στον 

προϋπολογισμό της ΚΓΠ, κυρίως για 

νέους και μικρότερους γεωργούς, για τη 

βιολογική γεωργία· εμμένει στο γεγονός 

ότι μόνο το 1 % των γεωργών της ΕΕ θα 
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δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών 

και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

επηρεαζόταν από έναν τέτοιο καθορισμό 

ανώτατου ορίου· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει να μειωθεί ελαφρώς κατά 

τρόπο δίκαιο και βιώσιμο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

78. ζητεί να διατηρηθεί αναλλοίωτο το 

συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές έχουν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών ενώ παρέχουν 

στους γεωργούς ένα πρώτο επίπεδο 

εισοδήματος, το οποίο αποτελεί ουσιώδες 

στοιχείο για τη βιωσιμότητα των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων· αντιτίθεται 

σε οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και σε 

οποιαδήποτε μορφή εθνικής 

συγχρηματοδότησης των άμεσων 

ενισχύσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη 

μεταρρύθμισης του αποθεματικού για 

γεωργικές κρίσεις προς όφελος ενός 

ταμείου για γεωργικές κρίσεις, η 

διαχείριση του οποίου θα 

πραγματοποιείται ανεξαρτήτως της 

αρχής της ετήσιας διάρκειας του 

προϋπολογισμού, επιτρέποντας έτσι τις 

μεταφορές πιστώσεων από τον ένα έτος 

στο άλλο, με σκοπό την παροχή 
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αποτελεσματικών αντιδράσεων στις 

διάφορες κυκλικές κρίσεις που 

επηρεάζουν τους ευαίσθητους γεωργικούς 

τομείς· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

υποστηριχθεί η ανάπτυξη μέσων 

διαχείρισης κρίσεων, κινδύνων και 

οργάνωσης του κλάδου που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών· 

ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI)· συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  441 

Tiemo Wölken 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων 

ενισχύσεων στο πλαίσιο του επόμενου 

ΠΔΠ, διότι οι ενισχύσεις αυτές 

δημιουργούν σαφή προστιθέμενη αξία για 

την ΕΕ και ενισχύουν την ενιαία αγορά με 

την αποφυγή στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 

μελών· αντιτίθεται σε οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

78. αντιτίθεται σε οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση της μελλοντικής 

πολιτικής για τη χρήση της γης· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). 



 

PE616.896v01-00 142/169 AM\1144763EL.docx 

EL 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

Or. en 

 

Τροπολογία  442 

Răzvan Popa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

τονίζει ότι η σύγκλιση των άμεσων 

ενισχύσεων είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την εξασφάλιση μιας δίκαιης ενιαίας 

αγοράς στον τομέα της γεωργίας με 

μέτρα για την επίτευξη σύγκλισης και ότι 

οι απεριόριστες άμεσες ενισχύσεις 

αποτελούν σημαντικές αξίες για την 
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επίτευξη του στόχου για ίσους όρους 

ανταγωνισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

προσθέτει ότι θα πρέπει ταυτόχρονα να 

λαμβάνεται υπόψη η σημασία 

διατήρησης ποικίλων μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής 

συνδεδεμένης στήριξης, που τίθενται στη 

διάθεση των κρατών μελών προκειμένου 

να διατηρηθεί η παραγωγή σε τομείς 

ζωτικής σημασίας για ευάλωτες περιοχές 

χωρίς στρεβλωτικές επιπτώσεις για την 

εσωτερική αγορά· υπογραμμίζει την 

ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης 

σύμφωνα με τις αντιδράσεις στις διάφορες 

κυκλικές κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, 

ώστε να δημιουργηθούν νέα μέσα που να 

μπορούν να μετριάσουν την αστάθεια των 

τιμών και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση 

για προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 
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σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

Or. en 

 

Τροπολογία  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

επισημαίνει επίσης ότι η ισοστάθμιση 

των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των 

κρατών μελών είναι απαραίτητη 

προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά της ΕΕ· 
υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

Or. pl 

Τροπολογία  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

78. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΚΓΠ στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει έστω 

να διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδό του 

για την ΕΕ-27 σε τρέχουσες τιμές, 

συμπεριλαμβανομένου τόσο του 

συνολικού ποσού των άμεσων ενισχύσεων 

όσο και της αγροτικής ανάπτυξης· 

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 σε οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση για άμεσες ενισχύσεις· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). ζητεί από την Επιτροπή να 

εξασφαλίσει το αναγκαίο χρηματοδοτικό 

και νομικό πλαίσιο για την αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων, με στόχο την 

καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών 

πρακτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων 

ενισχύσεων στο πλαίσιο του επόμενου 

ΠΔΠ, διότι οι ενισχύσεις αυτές 

δημιουργούν σαφή προστιθέμενη αξία για 

την ΕΕ και ενισχύουν την ενιαία αγορά με 

την αποφυγή στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 

μελών· αντιτίθεται σε οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

78. αμφισβητεί οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση των άμεσων 

ενισχύσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη 

αύξησης της χρηματοδότησης σύμφωνα με 

τις αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει να βρίσκεται σε επαρκές 

επίπεδο ώστε να αντιμετωπίσει τις 

πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής 

γεωργίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 
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οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27, με 

την επιφύλαξη εξέτασης της βάσης των 

ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ ώστε να 

αντιμετωπιστούν κατά τρόπο πιο 

αποτελεσματικό γεωργικά, αγροτικά και 

περιβαλλοντικά ζητήματα και 

υποχρεώσεις στον τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 
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δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI)· τονίζει το γεγονός ότι οι 

δημόσιοι πόροι για δημόσια αγαθά που 

παρέχονται από τη γεωργία θα πρέπει να 

αποτελέσουν το επίκεντρο του επόμενου 

ΠΔΠ· συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

Or. en 

 

Τροπολογία  449 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

ολοκλήρωση της σύγκλισης των άμεσων 

ενισχύσεων της κοινής γεωργικής 

πολιτικής κατά την περίοδο του επόμενου 

ΠΔΠ, αποφεύγοντας έτσι στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών 

μελών· αντιτίθεται σε οποιαδήποτε 

επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 
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ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI)· συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

Or. en 

 

Τροπολογία  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). 

Or. en 
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Τροπολογία  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και 

επέκτασης της εθνικής 

συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο αυτό· 

τονίζει το γεγονός ότι οι νέες προκλήσεις 

χρειάζονται ορθή χρηματοδότηση· 
υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI)· συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

Or. en 

 

Τροπολογία  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε ολική επανεθνικοποίηση στο 

πλαίσιο αυτό· υπογραμμίζει την ανάγκη 

αύξησης της χρηματοδότησης σύμφωνα με 

τις αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI)· συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει να λάβει επαρκή 

χρηματοδότηση για την ΕΕ-27 που θα 

βασίζεται στην ανάλυση των αναγκών και 

θα λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της 

εφαρμογής της πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των ενισχύσεων της 

ΚΓΠ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, 

διότι οι ενισχύσεις αυτές δημιουργούν 

σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 
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μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI)· συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

Or. en 

 

Τροπολογία  454 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 
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χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI)· συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

Or. it 

 

Τροπολογία  455 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI). συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο 

σημερινό επίπεδό του για την ΕΕ-27· 

78. ελπίζει να διατηρηθεί αναλλοίωτο 

το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων 

στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, διότι οι 

ενισχύσεις αυτές δημιουργούν σαφή 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και 

ενισχύουν την ενιαία αγορά με την 

αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται σε 

οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική 

συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό· 

υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της 

χρηματοδότησης σύμφωνα με τις 

αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές 

κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, ώστε να 

δημιουργηθούν νέα μέσα που να μπορούν 

να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών και 

να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI)· συμπεραίνει, ως εκ τούτου, ότι ο 

προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει να αυξηθεί για την ΕΕ-27· 

Or. it 

 

Τροπολογία  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 78α. θεωρεί ότι το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να παρέχει επαρκή 

χρηματοδότηση για την ανάσχεση της 

απώλειας της βιοποικιλότητας, μέσω της 

ενίσχυσης του προγράμματος LIFE και 

της δημιουργίας μιας γραμμής 

χρηματοδότησης για το Διευρωπαϊκό 

Δίκτυο Natura 2000 (ΔΕΔ-Ν)· καλεί την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα 

μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα για την 

ανάπτυξη της γεωργίας, της υπαίθρου και 

της περιφέρειας θα περιλαμβάνουν ειδικά 

κονδύλια για τη βιοποικιλότητα και τη 

διαχείριση του δικτύου Natura 2000, τα 

οποία θα τελούν υπό την κοινή διαχείριση 

των εθνικών και περιφερειακών 

περιβαλλοντικών αρχών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 78α. θεωρεί ότι το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή 

χρηματοδότηση για την αποφυγή της 

απώλειας της βιοποικιλότητας, 

ενισχύοντας το πρόγραμμα LIFE και 

δημιουργώντας μια γραμμή 

προϋπολογισμού για τις πράσινες 

υποδομές καθώς και ένα μέσο 

χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας για 

τη διαχείριση, μεταξύ άλλων, του δικτύου 

Natura 2000· 

Or. fr 
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Τροπολογία  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 78α. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 

της σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων 

μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου 

να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 

ανταγωνισμού στην ενιαία ευρωπαϊκή 

αγορά, ίση μεταχείριση των πολιτών της 

ΕΕ και η υλοποίηση των στόχων της 

Συνθήκης από πλευράς οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 78 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 78β. επισημαίνει ότι οι πολυάριθμες 

αγροτικές περιοχές της ΕΕ 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, 

όπως το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης, 

η υπανάπτυξη τεχνικών και κοινωνικών 

υποδομών, η έλλειψη ή το χαμηλό 

επίπεδο βασικών υπηρεσιών, τα οποία με 

τη σειρά τους οδηγούν στην ταχεία 

εγκατάλειψη της υπαίθρου· τονίζει, ως εκ 

τούτου, ότι οι περιοχές αυτές χρειάζονται 

μεγαλύτερη στήριξη, ενώ τα κριτήρια για 

την κατανομή των πόρων θα πρέπει να 

συνεχίσουν να λαμβάνουν υπόψη τις 

διαφορές στο επίπεδο αγροτικής 

ανάπτυξης στα κράτη μέλη· 

Or. en 



 

PE616.896v01-00 156/169 AM\1144763EL.docx 

EL 

 

Τροπολογία  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

79. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του αλιευτικού 

τομέα, της «γαλάζιας οικονομίας» και της 

συμβολής τους στην επισιτιστική 

αυτονομία της ΕΕ· επισημαίνει ότι η κοινή 

αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός 

ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και 

προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε 

εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί να 

διατηρηθεί έστω το επίπεδο των 

δημοσιονομικών πιστώσεων που 

προορίζονται για τον τομέα της αλιείας 

στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, 

εφόσον χρειαστεί, να αυξηθούν οι 

δημοσιονομικές πιστώσεις για τις 

θαλάσσιες υποθέσεις· προειδοποιεί για τις 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ενός 

σκληρού Brexit σε αυτόν τον τομέα· 

παρατηρεί ότι άλλα χρηματοδοτικά μέσα, 

συμπληρωματικά προς τις μη επιστρεπτέες 

ενισχύσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης· 

79. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, της «γαλάζιας οικονομίας» 

και της συμβολής τους στην επισιτιστική 

αυτονομία της ΕΕ· επισημαίνει ότι η ΕΕ 

πρέπει να επιτύχει την καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση των 

θαλασσών της όπως προβλέπεται στην 

οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια 

στρατηγική, μεταξύ άλλων και μέσω της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής και της 

ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής· 

τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 

σύστασης ενός ειδικού, ουσιαστικού, 

ανεξάρτητου και προσιτού ταμείου για 

τους ωκεανούς με σκοπό την υλοποίηση 

των στόχων της οδηγίας-πλαίσιο για τη 

θαλάσσια στρατηγική· ζητεί να διατηρηθεί 

έστω το επίπεδο των δημοσιονομικών 

πιστώσεων που προορίζονται για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ 

με σκοπό τη διαμόρφωση βιώσιμης και 

υποδειγματικής αλιείας στην ΕΕ· 

παρατηρεί ότι άλλα χρηματοδοτικά μέσα, 

συμπληρωματικά προς τις μη επιστρεπτέες 

ενισχύσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης· 

Or. fr 

Τροπολογία  461 

Jordi Solé 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

79. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του αλιευτικού 

τομέα, της «γαλάζιας οικονομίας» και της 

συμβολής τους στην επισιτιστική 

αυτονομία της ΕΕ· επισημαίνει ότι η κοινή 

αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός 

ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και 

προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε 

εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί να 

διατηρηθεί έστω το επίπεδο των 

δημοσιονομικών πιστώσεων που 

προορίζονται για τον τομέα της αλιείας στο 

πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, εφόσον 

χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές 

πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις· 

προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit σε αυτόν 

τον τομέα· παρατηρεί ότι άλλα 

χρηματοδοτικά μέσα, συμπληρωματικά 

προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα 

μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης· 

79. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του αλιευτικού 

τομέα, της «γαλάζιας οικονομίας» και της 

συμβολής τους στην επισιτιστική 

αυτονομία της ΕΕ· επισημαίνει ότι η κοινή 

αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός 

ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και 

προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε 

εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί να 

διατηρηθεί έστω το επίπεδο των 

δημοσιονομικών πιστώσεων που 

προορίζονται για τον τομέα της αλιείας στο 

πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, εφόσον 

χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές 

πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις· 

προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit σε αυτόν 

τον τομέα· παρατηρεί ότι άλλα 

χρηματοδοτικά μέσα, συμπληρωματικά 

προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα 

μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης· τονίζει ότι η αλιευτική 

πολιτική αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 

ταμείο για την προώθηση του 

μετασχηματισμού της αλιείας σε έναν 

περιβαλλοντικά βιώσιμο κλάδο που 

διατηρεί τα αλιεύματα σε επίπεδα 

αφθονίας και επιτρέπει την ανάπτυξη 

κερδοφόρας αλιείας που δεν χρειάζεται 

πλέον χρηματοδοτική στήριξη· εκφράζει 

την άποψη ότι το ταμείο πρέπει να 

συνεχίσει τον μετασχηματισμό του 

μακριά από άμεσες επιδοτήσεις του 

στόλου προς τη θέσπιση μέτρων για τη 

μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου 

της αλιείας, την παροχή ασφαλών και 

υγιεινών τροφίμων και την εξασφάλιση 

επαρκών πόρων για την επιστημονική 

έρευνα και τους αλιευτικούς ελέγχους· 

Or. en 
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Τροπολογία  462 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

79. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του αλιευτικού 

τομέα, της «γαλάζιας οικονομίας» και της 

συμβολής τους στην επισιτιστική 

αυτονομία της ΕΕ· επισημαίνει ότι η κοινή 

αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός 

ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και 

προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε 

εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί να 

διατηρηθεί έστω το επίπεδο των 

δημοσιονομικών πιστώσεων που 

προορίζονται για τον τομέα της αλιείας στο 

πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, εφόσον 

χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές 

πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις· 

προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit σε αυτόν 

τον τομέα· παρατηρεί ότι άλλα 

χρηματοδοτικά μέσα, συμπληρωματικά 

προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα 

μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης· 

79. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του αλιευτικού 

τομέα, της «γαλάζιας οικονομίας και της 

γαλάζιας ανάπτυξης» και της συμβολής 

τους στην επισιτιστική αυτονομία της ΕΕ· 

επισημαίνει ότι η κοινή αλιευτική πολιτική 

αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της 

ΕΕ, παράλληλα όμως ενθαρρύνει την 

περιφερειοποίηση του τομέα, ιδίως όσον 

αφορά τα σχέδια διαχείρισης των 

αποθεμάτων ιχθύων· τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός 

ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και 

προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε 

εφαρμογή η πολιτική αυτή, μεταξύ άλλων 

και για τους παραδοσιακούς αλιείς 

μικρής κλίμακας· ζητεί να διατηρηθεί 

έστω το επίπεδο των δημοσιονομικών 

πιστώσεων που προορίζονται για τον 

τομέα της αλιείας στο πλαίσιο του 

τρέχοντος ΠΔΠ, να καταστούν 

απλούστερες και ταχύτερες οι 

διαδικασίες χρηματοδότησης και, εφόσον 

χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές 

πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις· 

προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit σε αυτόν 

τον τομέα· παρατηρεί ότι άλλα 

χρηματοδοτικά μέσα, συμπληρωματικά 

προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα 

μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης· 

Or. it 

 

Τροπολογία  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 



 

AM\1144763EL.docx 159/169 PE616.896v01-00 

 EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

79. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του αλιευτικού 

τομέα, της «γαλάζιας οικονομίας» και της 

συμβολής τους στην επισιτιστική 

αυτονομία της ΕΕ· επισημαίνει ότι η κοινή 

αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός 

ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και 

προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε 

εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί να 

διατηρηθεί έστω το επίπεδο των 

δημοσιονομικών πιστώσεων που 

προορίζονται για τον τομέα της αλιείας στο 

πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, εφόσον 

χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές 

πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις· 

προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit σε αυτόν 

τον τομέα· παρατηρεί ότι άλλα 

χρηματοδοτικά μέσα, συμπληρωματικά 

προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα 

μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης· 

79. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του αλιευτικού 

τομέα, της «γαλάζιας οικονομίας» και της 

συμβολής τους στην επισιτιστική 

αυτονομία της ΕΕ· επισημαίνει ότι η κοινή 

αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός 

ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και 

προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε 

εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί την 

επαναφορά του προγράμματος ειδικών 

μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και 

νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων 

περιφερειών (POSEI-Αλιεία), καθώς 

αποτελεί πολύ σημαντικό πρόγραμμα για 

τις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες 

περιοχές· ζητεί να διατηρηθεί έστω το 

επίπεδο των δημοσιονομικών πιστώσεων 

που προορίζονται για τον τομέα της 

αλιείας στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ 

και, εφόσον χρειαστεί, να αυξηθούν οι 

δημοσιονομικές πιστώσεις για τις 

θαλάσσιες υποθέσεις· προειδοποιεί για τις 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ενός 

σκληρού Brexit σε αυτόν τον τομέα· 

παρατηρεί ότι άλλα χρηματοδοτικά μέσα, 

συμπληρωματικά προς τις μη επιστρεπτέες 

ενισχύσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

79. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του αλιευτικού 

τομέα, της «γαλάζιας οικονομίας» και της 

συμβολής τους στην επισιτιστική 

αυτονομία της ΕΕ· επισημαίνει ότι η κοινή 

αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός 

ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και 

προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε 

εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί να 

διατηρηθεί έστω το επίπεδο των 

δημοσιονομικών πιστώσεων που 

προορίζονται για τον τομέα της αλιείας στο 

πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, εφόσον 

χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές 

πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις· 

προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit σε αυτόν 

τον τομέα· παρατηρεί ότι άλλα 

χρηματοδοτικά μέσα, συμπληρωματικά 

προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα 

μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης· 

79. τονίζει την κοινωνικοοικονομική 

και οικολογική σημασία του αλιευτικού 

τομέα, της «γαλάζιας οικονομίας» και της 

συμβολής τους στη βιώσιμη επισιτιστική 

αυτονομία της ΕΕ· επισημαίνει ότι η κοινή 

αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική 

αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν 

προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός 

ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και 

προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε 

εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί να 

διατηρηθεί έστω το επίπεδο των 

δημοσιονομικών πιστώσεων που 

προορίζονται για τον τομέα της αλιείας στο 

πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, εφόσον 

χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές 

πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις· 

προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές 

επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit σε αυτόν 

τον τομέα· παρατηρεί ότι άλλα 

χρηματοδοτικά μέσα, συμπληρωματικά 

προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα 

μπορούσαν να προσφέρουν 

συμπληρωματικές δυνατότητες 

χρηματοδότησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  465 

Liadh Ní Riada 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 79α. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικο-

οικονομικοί στόχοι και η αυξημένη 

περιφερειοποίηση αποτελούν βασικές 

αξίες της νέας Κοινής Αλιευτικής 

Πολιτικής (ΚΑΠ), με την επιφύλαξη της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· σε αυτά 

περιλαμβάνεται η διεύρυνση του πεδίου 
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εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Θάλασσας και Αλιείας, η διευκόλυνση 

της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η 

απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής 

αίτησης για μηχανισμούς 

χρηματοδότησης και σχετικά 

προγράμματα ιδίως για ομάδες τοπικής 

δράσης για την αλιείας και 

συνεταιρισμούς, στο πλαίσιο των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

κρατών μελών για τη μείωση του 

διοικητικού φόρτου και των σχετικών 

εξόδων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

80. τονίζει τη σημασία του ηγετικού 

ρόλου της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και των 

εσωτερικών και εξωτερικών της 

δεσμεύσεων και στόχων για τη 

βιοποικιλότητα· ζητεί να παρασχεθούν 

επαρκείς οικονομικοί πόροι για την 

εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 

και να ενσωματωθεί πλήρως η διάσταση 

του κλίματος στις μελλοντικές δαπάνες της 

ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει 

τους στόχους της όσον αφορά το κλίμα και 

την ενέργεια με ορίζοντα το 2030· 

υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να 

χρηματοδοτεί έργα και επενδύσεις που 

έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη 

αυτών των στόχων· 

80. τονίζει ότι το πρόγραμμα LIFE+ 

αποτελεί ένα βασικό πρόγραμμα που 

συμβάλλει στη μετάβαση προς μια 

οικονομία με αποδοτική χρήση των 

πόρων, χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα, ανθεκτική στην κλιματική 

αλλαγή, στην προστασία και βελτίωση 

της ποιότητας του περιβάλλοντος και 

στην ανάσχεση και την αναστροφή των 

απώλειας βιοποικιλότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της στήριξης του 

δικτύου Natura 2000 και της 

αντιμετώπισης της υποβάθμισης των 

οικοσυστημάτων· ζητεί να τριπλασιαστεί 

ο προϋπολογισμός του και να δαπανηθεί 

τουλάχιστον το 1 % του προϋπολογισμού 

της ΕΕ για το πρόγραμμα LIFE +· 

επιπλέον, ζητεί να παρασχεθούν επαρκείς 

οικονομικοί πόροι για την εφαρμογή της 

συμφωνίας του Παρισιού, του 

θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

με ορίζοντα το 2030 και των στόχων της 
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σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα 

(ΣΒΠ) και να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος και του 

περιβάλλοντος στις μελλοντικές δαπάνες 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ 

θα πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να 

επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά το 

κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 

2030· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει 

να χρηματοδοτεί έργα και επενδύσεις που 

έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη 

αυτών των στόχων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

80. τονίζει τη σημασία του ηγετικού 

ρόλου της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και των 

εσωτερικών και εξωτερικών της 

δεσμεύσεων και στόχων για τη 

βιοποικιλότητα· ζητεί να παρασχεθούν 

επαρκείς οικονομικοί πόροι για την 

εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 

και να ενσωματωθεί πλήρως η διάσταση 
του κλίματος στις μελλοντικές δαπάνες 

της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ 

θα πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να 

επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά το 

κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 

2030· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει 

να χρηματοδοτεί έργα και επενδύσεις που 

έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη 

αυτών των στόχων· 

80. τονίζει την ανάγκη παροχής 

κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων 

ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ μπορεί να 

εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της 

που απορρέουν από τη συμφωνία του 

Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς 

και τις εσωτερικές και εξωτερικές 

δεσμεύσεις και στόχους για τη 

βιοποικιλότητα· υπογραμμίζει τη σημασία 

της διατήρησης και ενίσχυσης του 

ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην 

καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος· 

υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει 

να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει τους 

στόχους της όσον αφορά το κλίμα και την 

ενέργεια με ορίζοντα το 2030· 

υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να 

χρηματοδοτεί έργα και επενδύσεις που 

έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη 

αυτών των στόχων· ζητεί να ενσωματωθεί 

πλήρως η διάσταση του κλίματος στις 
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μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

80. τονίζει τη σημασία του ηγετικού 

ρόλου της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και των εσωτερικών 

και εξωτερικών της δεσμεύσεων και 

στόχων για τη βιοποικιλότητα· ζητεί να 

παρασχεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές 

δαπάνες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 

επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την 

Ένωση να επιτύχει τους στόχους της 

όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια με 

ορίζοντα το 2030· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ 

δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα και 

επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με 
την επίτευξη αυτών των στόχων· 

80. τονίζει τη σημασία της 

διαφύλαξης, της προστασίας και της 

βελτίωσης της ποιότητας του 

περιβάλλοντος· υπογραμμίζει τον ηγετικό 

ρόλο της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και των εσωτερικών 

και εξωτερικών της δεσμεύσεων και 

στόχων για τη βιοποικιλότητα· θεωρεί ότι 

η σταθερή και κατάλληλη 

χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας 

για την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του 

θεματολογίου με ορίζοντα το 2030, της 

συμφωνίας του Παρισιού και της 

σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα· 

αναγνωρίζει ότι τα νέα χρηματοδοτικά 

εργαλεία και οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

απέναντι στην τρέχουσα επενδυτική 

πολιτική, όπως η σταδιακή κατάργηση 

περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων 

και έργων υψηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα, είναι απαραίτητα για την 

επίτευξη αυτών των στόχων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

80. τονίζει τη σημασία του ηγετικού 

ρόλου της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και των εσωτερικών 

και εξωτερικών της δεσμεύσεων και 

στόχων για τη βιοποικιλότητα· ζητεί να 

παρασχεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές 

δαπάνες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 

επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την 

Ένωση να επιτύχει τους στόχους της όσον 

αφορά το κλίμα και την ενέργεια με 

ορίζοντα το 2030· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ 

δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα και 

επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με 

την επίτευξη αυτών των στόχων· 

80. τονίζει τη σημασία του ηγετικού 

ρόλου της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και των εσωτερικών 

και εξωτερικών της δεσμεύσεων και 

στόχων για τη βιοποικιλότητα· ζητεί να 

παρασχεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές 

δαπάνες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 

επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την 

Ένωση να επιτύχει τους στόχους της όσον 

αφορά το κλίμα και την ενέργεια με 

ορίζοντα το 2030· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ 

δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα και 

επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με 

την επίτευξη αυτών των στόχων· ζητεί 

ιδίως να συνεχιστεί και να ενισχυθεί η 

κατάλληλη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων που υποστηρίζουν τη 

διατήρηση της φύσης, διαφυλάσσουν τη 

βιοποικιλότητα και προστατεύουν το 

περιβάλλον, όπως το πρόγραμμα LIFE+· 

Or. en 

 

Τροπολογία  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

80. τονίζει τη σημασία του ηγετικού 

ρόλου της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και των εσωτερικών 

και εξωτερικών της δεσμεύσεων και 

στόχων για τη βιοποικιλότητα· ζητεί να 

παρασχεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές 

δαπάνες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 

80. τονίζει τη σημασία του ηγετικού 

ρόλου της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και των εσωτερικών 

και εξωτερικών της δεσμεύσεων και 

στόχων για τη βιοποικιλότητα· ζητεί να 

παρασχεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές 

δαπάνες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 
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επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την 

Ένωση να επιτύχει τους στόχους της όσον 

αφορά το κλίμα και την ενέργεια με 

ορίζοντα το 2030· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ 

δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα και 

επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με 

την επίτευξη αυτών των στόχων· 

επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την 

Ένωση να επιτύχει τους στόχους της όσον 

αφορά το κλίμα και την ενέργεια με 

ορίζοντα το 2030 και θα πρέπει να 

συμβάλλει στη μετάβαση προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα έως το 2050· υπογραμμίζει 

ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί 

έργα και επενδύσεις που έρχονται σε 

αντίθεση με την επίτευξη αυτών των 

στόχων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  471 

Marco Valli 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

80. τονίζει τη σημασία του ηγετικού 

ρόλου της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και των εσωτερικών 

και εξωτερικών της δεσμεύσεων και 

στόχων για τη βιοποικιλότητα· ζητεί να 

παρασχεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές 

δαπάνες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 

επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την 

Ένωση να επιτύχει τους στόχους της όσον 

αφορά το κλίμα και την ενέργεια με 

ορίζοντα το 2030· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ 

δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα και 

επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με 

την επίτευξη αυτών των στόχων· 

80. τονίζει τη σημασία του ηγετικού 

ρόλου της ΕΕ στην καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και των εσωτερικών 

και εξωτερικών της δεσμεύσεων και 

στόχων για τη βιοποικιλότητα· ζητεί να 

παρασχεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι 

για την εφαρμογή της συμφωνίας του 

Παρισιού και να ενσωματωθεί πλήρως η 

διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές 

δαπάνες της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το 

επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την 

Ένωση να επιτύχει τους στόχους της όσον 

αφορά το κλίμα και την ενέργεια με 

ορίζοντα το 2030· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ 

δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα και 

επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με ή 

καθυστερούν την επίτευξη αυτών των 

στόχων· 

Or. it 

Τροπολογία  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 80α. επισύρει την προσοχή στις πρώτες 

συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων 

υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη 

χρηματοδότηση1α, στις οποίες 

περιλαμβάνονται εκείνες που σχετίζονται 

με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, 

και τονίζει ότι οι στόχοι βιωσιμότητας 

πρέπει να στηρίζονται από ένα 

χρηματοδοτικό σύστημα ικανό να 

προωθεί τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη 

ανάπτυξη· καλεί επίσης την Επιτροπή να 

εξετάσει και να λάβει υπόψη τις 

συστάσεις αυτές για το επόμενο πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να 

καθιερωθεί μια «δοκιμασία 

βιωσιμότητας' για όλους τους 

μελλοντικούς δημοσιονομικούς 

κανονισμούς και πολιτικές της ΕΕ, και να 

προβλεφθούν χρηματοδοτικά μέσα που να 

επιτυγχάνουν μεγαλύτερα αποτελέσματα 

όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής· 

 __________________ 

 1α 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Τροπολογία  473 

Jens Geier 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 80α. σημειώνει ότι η OLAF εντόπισε 

επανειλημμένως σε κράτη μέλη σοβαρές 

περιπτώσεις τελωνειακής απάτης, οι 
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οποίες προκάλεσαν σημαντική απώλεια 

εσόδων στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης· επισημαίνει την ειδική έκθεση 

19/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου για τις διαδικασίες εισαγωγών 

και εκφράζει την ανησυχία του ότι οι 

απατεώνες θα συνεχίσουν να 

ανακαλύπτουν τον «πιο αδύναμο 

σύνδεσμο» μεταξύ των κρατών μελών ως 

σημείο εισόδου τους στην τελωνειακή 

ένωση, και ότι οι απώλειες στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης θα 

συνεχιστούν ακόμα και κατά τη διάρκεια 

του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί από τα κράτη 

μέλη που αντιτάχθηκαν στο νομικό 

πλαίσιο της Ένωσης για τελωνειακές 

παραβιάσεις και κυρώσεις να 

επανεξετάσουν τη θέση του προκειμένου 

να επιτευχθεί η ταχεία επίλυση του 

προβλήματος αυτού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 80α. επαναλαμβάνει ότι τουλάχιστον το 

20 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 

περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να 

δαπανηθεί σε δράσεις σχετικές με την 

αλλαγή του κλίματος· θεωρεί ότι το 

επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να αντισταθμίσει 

τη χαμηλότερη χρηματοδότηση από το 

πρώτο ήμισυ του τρέχοντος ΠΔΠ και ότι 

ο συνολικός στόχος πρέπει να αυξηθεί 

στο 30 %· επιπλέον, ζητεί από την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι έχει 

βελτιστοποιηθεί πλήρως ο μηχανισμός 

και η μεθοδολογία ενσωμάτωσης της 

διάστασης της κλιματικής αλλαγής· 

Or. en 
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Τροπολογία  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 80α. ζητεί τη θέσπιση μέτρων για τη 

βελτίωση της προστασίας των 

παραδοσιακών πηγών ιδίων πόρων της 

ΕΕ από απάτη· ζητεί να υποβληθεί 

πρόταση για ένα πρόγραμμα δράσης της 

ΕΕ στο πλαίσιο του πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου που θα 

συμβάλλει στην ολοκλήρωση και την 

οικονομική βιωσιμότητα των 

τελωνειακών ευρωπαϊκών συστημάτων 

πληροφοριών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 80β. επισημαίνει ότι όλες οι δαπάνες 

στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να 

συμμορφώνονται προς τον στόχο της ΕΕ, 

στο πλαίσιο των απαραίτητων μειώσεων, 

σύμφωνα με τη διακυβερνητική επιτροπή 

για την κλιματική αλλαγή, από τις 

ανεπτυγμένες χώρες ως ομάδα, με σκοπό 

τη μείωση των εκπομπών κατά 80-95 % 

έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα 

του 1990, καθώς και με τον στόχο 

δυνάμει της συμφωνίας του Παρισιού για 

επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 

ανθρωπογενών εκπομπών από πηγές \και 

απορροφήσεων από καταβόθρες αερίων 

του θερμοκηπίου κατά το δεύτερο μισό 
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αυτού του αιώνα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 80γ. τονίζει την περιβαλλοντική 

σημασία και τα κοινωνικο-οικονομικά 

οφέλη της βιοποικιλότητας, για 

παράδειγμα, μέσω υπηρεσιών 

οικοσυστήματος και φυσικού κεφαλαίου· 

σημειώνει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας 

δεν θα αντιστραφεί αν δεν καταβληθούν 

σημαντικές επιπλέον προσπάθειες σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

υπερεθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή 

να δημιουργήσει έναν μηχανισμό 

παρακολούθησης των δαπανών της ΕΕ 

για τη βιοποικιλότητα προκειμένου να 

βελτιωθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η 

αποτελεσματικότητα και να 

ενσωματωθούν οι δαπάνες αυτές στο 

επόμενο ΠΔΠ· 

Or. en 

 


