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Τροπολογία 1
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί 
μοναδικό εργαλείο τόνωσης των 
επενδύσεων, το οποίο θα πρέπει να 
ενισχύεται σε περιόδους κρίσης,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί, 
μεταξύ άλλων, εργαλείο τόνωσης των 
επενδύσεων, το οποίο θα πρέπει να 
ενισχύεται σε περιόδους κρίσης,

Or. de

Τροπολογία 2
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί 
μοναδικό εργαλείο τόνωσης των 
επενδύσεων, το οποίο θα πρέπει να 
ενισχύεται σε περιόδους κρίσης,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να 
αντανακλά την κατάσταση που επικρατεί 
σε εθνικό επίπεδο, όπου τα δημόσια 
οικονομικά υφίστανται σοβαρότατες 
πιέσεις και όπου οι δαπάνες 
εξισορροπούνται καταλλήλως ώστε να 
προσαρμόζονται στα δημοσιονομικά 
μέσα,

Or. en

Τροπολογία 3
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι το έτος 2013 
μπορεί να σημάνει την αρχή της εξόδου 
από την κρίση και ότι η δημοσιονομική 
πολιτική δεν χρειάζεται να αναχαιτίσει 
αναγκαστικά την προοπτική μιας 
ανάκαμψης της ανάπτυξης· θεωρεί ως εκ 
τούτου ότι το προσεχές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 - 2020 θα 
πρέπει να προβλέπει μια πιο ισορροπημένη 
βάση για τα περιοριστικά μέτρα αφενός 
και για τα μέτρα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
επιστροφής στην απασχόληση αφετέρου·

1. είναι της άποψης ότι η δημοσιονομική 
πολιτική δεν θα έπρεπε να αναχαιτίζει την 
προοπτική μιας ανάκαμψης της ανάπτυξης· 
θεωρεί ως εκ τούτου ότι το προσεχές 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 -
2020 θα πρέπει να προβλέπει μια πιο 
ισορροπημένη βάση για τα περιοριστικά 
μέτρα αφενός και για τα μέτρα που 
προωθούν τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης και επιστροφής στην 
απασχόληση αφετέρου·

Or. de

Τροπολογία 4
Zita Gurmai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. είναι της άποψης ότι το έτος 2013 
μπορεί να σημάνει την αρχή της εξόδου 
από την κρίση και ότι η δημοσιονομική 
πολιτική δεν χρειάζεται να αναχαιτίσει 
αναγκαστικά την προοπτική μιας 
ανάκαμψης της ανάπτυξης, θεωρεί ως εκ 
τούτου ότι το προσεχές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 - 2020 θα 
πρέπει να προβλέπει μια πιο ισορροπημένη 
βάση για τα περιοριστικά μέτρα αφενός 
και για τα μέτρα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
επιστροφής στην απασχόληση αφετέρου·

1. είναι της άποψης ότι το έτος 2013 
μπορεί να σημάνει την αρχή της εξόδου 
από την κρίση και ότι η δημοσιονομική 
πολιτική δεν χρειάζεται να αναχαιτίσει 
αναγκαστικά την προοπτική μιας 
ανάκαμψης της ανάπτυξης, θεωρεί ως εκ 
τούτου ότι το προσεχές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2014 - 2020 θα 
πρέπει να προβλέπει μια πιο ισορροπημένη 
βάση για τα περιοριστικά μέτρα αφενός 
και για τα μέτρα που προωθούν τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 
επιστροφής στην απασχόληση αφετέρου, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
πολιτικές ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου·

Or. en
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Τροπολογία 5
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι το 2013 είναι 
προεκλογικό έτος που καθιστά αναγκαία 
μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή επικοινωνία, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες 
για τα εκλογικά τους δικαιώματα και για 
τα σημαντικά θέματα των ευρωεκλογών· 
θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει επίσης να 
έχουν τη δυνατότητα να 
συνειδητοποιήσουν το ρόλο της Ένωσης 
και να ενημερωθούν για τις δράσεις που 
έχει ήδη αναλάβει, καθώς και για εκείνες 
που θα μπορούσαν να αναληφθούν για να 
αντιμετωπιστεί η κρίση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 6
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι το 2013 είναι 
προεκλογικό έτος που καθιστά αναγκαία 
μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή επικοινωνία, 
προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες 
για τα εκλογικά τους δικαιώματα και για 
τα σημαντικά θέματα των ευρωεκλογών·
θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει επίσης να 
έχουν τη δυνατότητα να 
συνειδητοποιήσουν το ρόλο της Ένωσης 
και να ενημερωθούν για τις δράσεις που 
έχει ήδη αναλάβει, καθώς και για εκείνες 
που θα μπορούσαν να αναληφθούν για να 

2. υπογραμμίζει ότι το 2013 είναι 
προεκλογικό έτος που καθιστά αναγκαία 
μια ισορροπημένη και αντικειμενική 
επικοινωνιακή πολιτική, προκειμένου να 
ενημερωθούν οι πολίτες για τα εκλογικά 
τους δικαιώματα και για τα σημαντικά 
θέματα των ευρωεκλογών·
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αντιμετωπιστεί η κρίση··

Or. de

Τροπολογία 7
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το έτος 2013, ως Ευρωπαϊκό Έτος των 
Πολιτών, δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από 
συμπληρωματικούς πόρους του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και καλεί 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα 
ληφθούν δεόντως υπόψη οι στόχοι του 
έτους κατά την εφαρμογή των πολιτικών 
της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8
Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το έτος 2013, ως Ευρωπαϊκό Έτος των 
Πολιτών, δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από 
συμπληρωματικούς πόρους του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν 
δεόντως υπόψη οι στόχοι του έτους κατά 
την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης·

3. διαπιστώνει ότι το έτος 2013, ως 
Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, δεν 
μπόρεσε να επωφεληθεί από 
συμπληρωματικούς πόρους του 
προϋπολογισμού της Ένωσης και καλεί την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν 
δεόντως υπόψη οι στόχοι του έτους κατά 
την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης·

Or. de
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Τροπολογία 9
Andrew Duff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι τα πολιτικά 
κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα 
ευρωπαϊκά ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν 
επαρκή χρηματοδότηση για να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντα που οι 
συνθήκες αναθέτουν στα κόμματα ως προς 
την έκφραση της βούλησης των πολιτών

5. είναι της άποψης ότι τα πολιτικά 
κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα 
ευρωπαϊκά ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν 
επαρκή χρηματοδότηση για να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντα που οι 
συνθήκες αναθέτουν στα κόμματα ως προς 
την έκφραση της βούλησης των πολιτών· 
προσβλέπει στην πρόταση της Επιτροπής 
για δημιουργία ενός νέου τίτλου στον 
δημοσιονομικό κανονισμό που να αφορά 
αποκλειστικά τη χρηματοδότηση των 
ευρωπαϊκών κομμάτων και ιδρυμάτων 
και να είναι ειδικά προσαρμοσμένος σε 
αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 10
Zita Gurmai

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. είναι της άποψης ότι τα πολιτικά 
κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα 
ευρωπαϊκά ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν 
επαρκή χρηματοδότηση για να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντα που οι 
συνθήκες αναθέτουν στα κόμματα ως προς 
την έκφραση της βούλησης των πολιτών

5. είναι της άποψης ότι τα πολιτικά 
κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα 
ευρωπαϊκά ιδρύματα πρέπει να λαμβάνουν 
επαρκή χρηματοδότηση για να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντα που οι 
συνθήκες αναθέτουν στα κόμματα ως προς 
την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής 
πολιτικής συνείδησης και την έκφραση 
της βούλησης των πολιτών.

Or. en
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Τροπολογία 11
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 α. υπενθυμίζει το αίτημα που απηύθυνε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον Γενικό 
Γραμματέα και στο Προεδρείο 
προκειμένου να γίνει η προετοιμασία μιας 
ενημερωμένης έκδοσης της έκθεσης του 
2002 του Γενικού Γραμματέα προς το 
Προεδρείο σχετικά με το κόστος της 
διατήρησης τριών τόπων εργασίας και 
ζητεί να διατεθεί κατάλληλη 
χρηματοδότηση προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η έκθεση.

Or. en


