
AM\908475EL.doc PE492.844v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

2011/0177(APP)

16.7.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 21

Σχέδιο γνωμοδότησης
Μαριέττα Γιαννάκου
(PE491.206v02-00)

Καθορισμός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-
2020
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))



PE492.844v01-00 2/16 AM\908475EL.doc

EL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\908475EL.doc 3/16 PE492.844v01-00

EL

Τροπολογία 1
Geoffrey Van Orden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η κατηγορία 4 του 
προϋπολογισμού της Ένωσης απετέλεσε 
αντικείμενο, κατά την διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) 2007-2013, υπερβολικά πολλών
διορθώσεων τόσο λόγω υπερβολικά 
περιορισμένων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού όσο και λόγω έλλειψης 
ευελιξίας για την αντιμετώπιση των 
κρίσεων· ανανεώνει την προσέγγισή της 
σύμφωνα με την οποία οι νέες 
αρμοδιότητες που εισήχθησαν από την 
Συνθήκη για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγονται μία 
κατάλληλη συμπληρωματική
χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει τον 
ρόλο του διεθνούς παράγοντα 
ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις ήδη 
ανειλημμένες δεσμεύσεις της·

1. υπενθυμίζει ότι η κατηγορία 4 του
προϋπολογισμού της ΕΕ (Η ΕΕ ως
παγκόσμιος παράγοντας) απετέλεσε
αντικείμενο, κατά την διάρκεια του
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
(ΠΔΠ) 2007-2013, ανεπαρκών
διορθώσεων· ζητεί από το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να έχουν υπόψη την 
ανάγκη μείωσης της συνολικής δαπάνης 
της ΕΕ, δεδομένης της δύσκολης 
δημοσιονομικής και οικονομικής 
κατάστασης πολλών κρατών μελών και 
της πίεσης επί των δημοσίων δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 2
María Muñiz De Urquiza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η κατηγορία 4 του 
προϋπολογισμού της Ένωσης απετέλεσε 
αντικείμενο, κατά την διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) 2007-2013, υπερβολικά πολλών 
διορθώσεων τόσο λόγω υπερβολικά 

1. υπενθυμίζει ότι η κατηγορία 4 του 
προϋπολογισμού της Ένωσης απετέλεσε 
αντικείμενο, κατά την διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) 2007-2013, πολλών διορθώσεων 
τόσο λόγω υπερβολικά περιορισμένων
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περιορισμένων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού όσο και λόγω έλλειψης 
ευελιξίας για την αντιμετώπιση των 
κρίσεων· ανανεώνει την προσέγγισή της 
σύμφωνα με την οποία οι νέες 
αρμοδιότητες που εισήχθησαν από την 
Συνθήκη για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγονται μία 
κατάλληλη συμπληρωματική 
χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει τον 
ρόλο του διεθνούς παράγοντα 
ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις ήδη 
ανειλημμένες δεσμεύσεις της·

πολυετών κονδυλίων του προϋπολογισμού 
όσο και λόγω έλλειψης ευελιξίας εντός του 
κεφαλαίου 4 για την αντιμετώπιση των 
κρίσεων· ανανεώνει την προσέγγισή της 
σύμφωνα με την οποία οι νέες
αρμοδιότητες που εκχωρήθηκαν στην ΕΕ
από την Συνθήκη για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγονται μία 
κατάλληλη συμπληρωματική 
χρηματοδότηση σε σύγκριση με το ΠΔΠ
2007-13, ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να διαδραματίζει τον ρόλο του 
διεθνούς παράγοντα ανταποκρινόμενη 
ταυτόχρονα στις ήδη ανειλημμένες 
δεσμεύσεις της· τονίζει ότι σε πολλούς 
τομείς η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν είναι 
μόνο συμπληρωματική εκείνης την οποία 
παρέχουν τα κράτη μέλη, αλλά λειτουργεί 
και ως καταλύτης, παρακινώντας τα 
κράτη μέλη να παρεμβαίνουν σε περιοχές 
που σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν σε 
θέση να στηρίξουν· στηρίζει ιδιαίτερα τις 
διαδικασίες που προτείνει η Επιτροπή για 
ενίσχυση του κοινού προγραμματισμού 
μεταξύ δράσεων των κρατών μελών και 
δράσεων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 3
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η κατηγορία 4 του 
προϋπολογισμού της Ένωσης απετέλεσε 
αντικείμενο, κατά την διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) 2007-2013, υπερβολικά πολλών 
διορθώσεων τόσο λόγω υπερβολικά 
περιορισμένων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού όσο και λόγω έλλειψης 
ευελιξίας για την αντιμετώπιση των 

1. υπενθυμίζει ότι η κατηγορία 4 του 
προϋπολογισμού της Ένωσης απετέλεσε 
αντικείμενο, κατά την διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) 2007-2013, υπερβολικά πολλών 
διορθώσεων· ανανεώνει την προσέγγισή 
της σύμφωνα με την οποία αυτή η 
χρηματοδότηση πρέπει να αναληφθεί για 
μια ειρηνική και μη στρατιωτική 



AM\908475EL.doc 5/16 PE492.844v01-00

EL

κρίσεων· ανανεώνει την προσέγγισή της 
σύμφωνα με την οποία οι νέες 
αρμοδιότητες που εισήχθησαν από την 
Συνθήκη για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγονται μία 
κατάλληλη συμπληρωματική 
χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει τον 
ρόλο του διεθνούς παράγοντα 
ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις ήδη 
ανειλημμένες δεσμεύσεις της·

εξωτερική πολιτική, προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθίστανται ένας μη βίαιος παράγοντας
στον κόσμο, ενεργεί ως διαμεσολαβητής 
επιζητώντας μόνο μη στρατιωτικές και 
ειρηνικές λύσεις στις συγκρούσεις· αυτή η 
χρηματοδότηση πρέπει να επιτρέπει στην
Ένωση να διαδραματίσει τον ρόλο του 
ειρηνικού διεθνούς ανταποκρινόμενη 
ταυτόχρονα στις ήδη ανειλημμένες 
δεσμεύσεις της, όπως η εξάλειψη της 
φτώχειας, η αειφόρος ανάπτυξη και οι 
Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας, ο 
έλεγχος των όπλων, το καθεστώς της 
Συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών 
όπλων και ο πυρηνικός αφοπλισμός, η 
ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, η 
ενθάρρυνση ισόρροπων οικονομικών 
σχέσεων, το δίκαιο εμπόριο και η δίκαιη 
κατανομή των πόρων και του πλούτου σε 
παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να 
διασφαλισθεί η σταθερότητα και 
ευημερία στην ΕΕ και τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 4
Anneli Jäätteenmäki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι η κατηγορία 4 του 
προϋπολογισμού της Ένωσης απετέλεσε 
αντικείμενο, κατά την διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) 2007-2013, υπερβολικά πολλών 
διορθώσεων τόσο λόγω υπερβολικά 
περιορισμένων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού όσο και λόγω έλλειψης 
ευελιξίας για την αντιμετώπιση των 
κρίσεων· ανανεώνει την προσέγγισή της 
σύμφωνα με την οποία οι νέες 
αρμοδιότητες που εισήχθησαν από την 

1. υπενθυμίζει ότι η κατηγορία 4 του 
προϋπολογισμού της Ένωσης απετέλεσε 
αντικείμενο, κατά την διάρκεια του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) 2007-2013, υπερβολικά πολλών 
διορθώσεων τόσο λόγω υπερβολικά 
περιορισμένων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού όσο και λόγω έλλειψης 
ευελιξίας για την αντιμετώπιση των
απροσδόκητων καταστάσεων· ανανεώνει 
την προσέγγισή της σύμφωνα με την οποία 
οι νέες αρμοδιότητες που εισήχθησαν από 
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Συνθήκη για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγονται μία 
κατάλληλη συμπληρωματική
χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει τον 
ρόλο του διεθνούς παράγοντα 
ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις ήδη 
ανειλημμένες δεσμεύσεις της·

την Συνθήκη για την Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπάγονται μία 
κατάλληλη συμπληρωματική 
χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει τον 
ρόλο του παγκόσμιου παράγοντα 
ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις ήδη 
ανειλημμένες δεσμεύσεις της·

Or. en

Τροπολογία 5
Geoffrey Van Orden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά σχετικώς ότι η πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με το κονδύλιο 
πιστώσεων για την κατηγορία 4 
αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως 
διατυπώνονται στο ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 και τις πραγματικές ανάγκες 
για την εξωτερική δράση της Ένωσης·
χαιρετίζει το μήνυμα που συνιστά η εν 
λόγω πρόταση για το σύνολο των εταίρων 
της Ένωσης, τόσο τις χώρες δικαιούχους 
των ενισχύσεών της όσο και τις άλλες 
χώρες δωρητές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 6
María Muñiz De Urquiza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκτιμά σχετικώς ότι η πρόταση της 2. εκτιμά σχετικώς ότι η πρόταση της
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Επιτροπής σχετικά με το κονδύλιο 
πιστώσεων για την κατηγορία 4 
αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως 
διατυπώνονται στο ψήφισμά του της 8ης 
Ιουνίου 2011 και τις πραγματικές ανάγκες 
για την εξωτερική δράση της Ένωσης·
χαιρετίζει το μήνυμα που συνιστά η εν 
λόγω πρόταση για το σύνολο των εταίρων 
της Ένωσης, τόσο τις χώρες δικαιούχους 
των ενισχύσεών της όσο και τις άλλες 
χώρες δωρητές·

Επιτροπής σχετικά με το κονδύλιο
πιστώσεων για την κατηγορία 4 
αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως
διατυπώνονται στο ψήφισμά του της 8ης
Ιουνίου 20111 και τις πραγματικές ανάγκες
για την εξωτερική δράση της Ένωσης·
σημειώνει, ωστόσο, ότι η πρόταση της 
Επιτροπής αποτελεί την ελάχιστη 
προϋπόθεση για την εκπλήρωση των 
στόχων της ΕΕ που εγκρίνουν όλοι οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι 
οποίοι κατοχυρώνονται στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας· θέτει την πρόκληση στο 
Συμβούλιο, εάν δεν μπορεί να 
προσυπογράψει πλήρως τις προτάσεις 
της Επιτροπής, να καθορίσει σαφώς 
ποιες από τις προτεραιότητες ή σχέδια θα 
μπορούσαν παραλειφθούν παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους·

Or. en

Τροπολογία 7
María Muñiz De Urquiza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επαναλαμβάνει πάντως την σταθερή της 
πεποίθηση ότι η ευελιξία, η οποία 
θεωρείται απαραίτητη για όλα τα μέρη, 
είναι πρωταρχικής σημασίας στο πλαίσιο 
της κατηγορίας 4· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει εν ανάγκη ειδικούς κανόνες γι' 
αυτήν την κατηγορία του 
προϋπολογισμού προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η δυνατότητα αντίδρασης 
στις κρίσεις και τις απρόβλεπτες 

3. . επαναλαμβάνει πάντως την σταθερή
της πεποίθηση ότι η αυξημένη 
δημοσιονομική ευελιξία στο συνολικό 
ΠΔΠ θεωρείται απαραίτητη για όλα τα 
μέρη, είναι πρωταρχικής σημασίας στο 
πλαίσιο της κατηγορίας 4 προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η δυνατότητα αντίδρασης 
στις κρίσεις και τις απρόβλεπτες 
καταστάσεις που δεν μπορούν να 
προγραμματισθούν, με την κατάλληλη 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν την ίδια ημερομηνία, Ρ7_ΤΑ(2011)0266, Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για την επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική, 
βιώσιμη και χωρίς αποκελισμούς Ευρώπη.
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καταστάσεις που δεν μπορούν να 
προγραμματισθούν, με την κατάλληλη 
συμμετοχή της Αρμόδιας για τον 
Προϋπολογισμό Αρχής·

συμμετοχή της Αρμόδιας για τον 
Προϋπολογισμό Αρχής  σημειώνει, 
επιπλέον, ότι η Επιτροπή έχει προτείνει 
ενισχυμένους μηχανισμούς εντός κάθε 
πολυετούς προγράμματος, ώστε να 
μπορεί η ΕΕ να προσαρμόζει τη 
χρηματοδότησή της στις πολιτικές 
ανάγκες και περιορισμούς·

Or. en

Τροπολογία 8
María Muñiz De Urquiza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει να σχεδιασθεί κατάλληλη 
διαδικασία για την αυτόματη 
ανακατανομή των μη χρησιμοποιηθέντων 
κονδυλίων στο πλαίσιο της κατηγορίας 4 
στο τέλος του δημοσιονομικού έτους·
εκτιμά εξ άλλου ότι η σύμφωνη γνώμη 
του Κοινοβουλίου σχετικά με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου για το ΠΔΠ 
2014-2020 πρέπει να εξαρτάται, μεταξύ 
άλλων, και από την συμφωνία του 
Συμβουλίου επί των προτάσεων της 
Επιτροπής σχετικά με την 
επαναχρησιμοποίηση των πόρων και των 
αποζημιώσεων που δημιουργούνται από 
τα χρηματοδοτικά μέσα·

4. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής 
να κάνει εντονότερη χρήση καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα των 
εξωτερικών σχέσεων με ευρύτερο φάσμα 
σχετικών οργανισμών και 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων· 
σημειώνει την τελευταία πρόοδο που 
επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του δημοσιονομικού 
κανονισμού ως προς την 
επαναχρησιμοποίηση των εσόδων και 
των επιστροφών που παράγονται από τα 
χρηματοδοτικά μέσα· πιστεύει έντονα ότι 
αυτός θα πρέπει να είναι ο κανόνας και 
ότι κάθε εξαίρεση στον κανόνα αυτό θα 
πρέπει να αιτιολογείται·

Or. en

Τροπολογία 9
Anneli Jäätteenmäki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει να σχεδιασθεί κατάλληλη 
διαδικασία για την αυτόματη
ανακατανομή των μη χρησιμοποιηθέντων 
κονδυλίων στο πλαίσιο της κατηγορίας 4 
στο τέλος του δημοσιονομικού έτους·
εκτιμά εξ άλλου ότι η σύμφωνη γνώμη 
του Κοινοβουλίου σχετικά με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου για το ΠΔΠ 
2014-2020 πρέπει να εξαρτάται, μεταξύ 
άλλων, και από την συμφωνία του 
Συμβουλίου επί των προτάσεων της 
Επιτροπής σχετικά με την 
επαναχρησιμοποίηση των πόρων και των 
αποζημιώσεων που δημιουργούνται από 
τα χρηματοδοτικά μέσα·

4. προτείνει να σχεδιασθεί κατάλληλη 
διαδικασία για την ανακατανομή των μη 
χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων στο 
πλαίσιο της κατηγορίας 4 στο τέλος του 
δημοσιονομικού έτους·

Or. en

Τροπολογία 10
Geoffrey Van Orden

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει να σχεδιασθεί κατάλληλη 
διαδικασία για την αυτόματη ανακατανομή 
των μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων στο 
πλαίσιο της κατηγορίας 4 στο τέλος του 
δημοσιονομικού έτους· εκτιμά εξ άλλου 
ότι η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου 
σχετικά με τον κανονισμό του Συμβουλίου 
για το ΠΔΠ 2014-2020 πρέπει να 
εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από την 
συμφωνία του Συμβουλίου επί των 
προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με την 
επαναχρησιμοποίηση των πόρων και των 
αποζημιώσεων που δημιουργούνται από 
τα χρηματοδοτικά μέσα·

4. προτείνει να σχεδιασθεί κατάλληλη 
διαδικασία για την αυτόματη ανακατανομή 
των μη χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων στο 
πλαίσιο της κατηγορίας 4 στο τέλος του 
δημοσιονομικού έτους στα κράτη μέλη 
που δεν είναι καθαροί εισφορείς στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 11
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της σε 
όλα τα μέσα εφαρμογής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης που προτάθηκαν για 
την περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το 
μέσο εταιρικής σχέσης, το οποίο 
αποσκοπεί να εγκαινιάσει μια νέα μορφή 
συνεργασίας με τις χώρες στρατηγικού 
ενδιαφέροντος για την Ένωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 12
Franziska Katharina Brantner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της σε 
όλα τα μέσα εφαρμογής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης που προτάθηκαν για 
την περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το 
μέσο εταιρικής σχέσης, το οποίο 
αποσκοπεί να εγκαινιάσει μια νέα μορφή 
συνεργασίας με τις χώρες στρατηγικού 
ενδιαφέροντος για την Ένωση·

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της σε 
όλα τα μέσα εφαρμογής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης που προτάθηκαν για 
την περίοδο 2014-20201·

Or. en

                                               
1 Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας, Μηχανισμός Σταθερότητας, 
Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης, Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία 
και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Μηχανισμός 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας, Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας, μακροοικονομική βοήθεια, Ταμείο 
Εγγύησης για τις εξωτερικές δράσεις.
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Τροπολογία 13
Anneli Jäätteenmäki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της σε 
όλα τα μέσα εφαρμογής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης που προτάθηκαν για 
την περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το 
μέσο εταιρικής σχέσης, το οποίο 
αποσκοπεί να εγκαινιάσει μια νέα μορφή 
συνεργασίας με τις χώρες στρατηγικού 
ενδιαφέροντος για την Ένωση·

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της σε
όλα τα μέσα εφαρμογής της εξωτερικής
δράσης της Ένωσης που προτάθηκαν για
την περίοδο 2014-20201, και ειδικότερα το
μέσο γειτονίας· τονίζει ότι θα πρέπει να 
διατηρηθεί η κατάλληλη ισορροπία 
μεταξύ της βοήθειας προς τους 
ανατολικούς και τους νότιους εταίρους, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την 
επίδοση των δικαιούχων χωρών· 
χαιρετίζει το νέο μέσο εταιρικής σχέσης, 
το οποίο αποσκοπεί να εγκαινιάσει μια νέα 
μορφή συνεργασίας με τις χώρες 
στρατηγικού ενδιαφέροντος για την 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 14
María Muñiz De Urquiza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της σε 
όλα τα μέσα εφαρμογής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης που προτάθηκαν για 
την περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το 

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της σε
όλα τα μέσα εφαρμογής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης που προτάθηκαν για 
την περίοδο 2014-20202, και ειδικότερα το 

                                               
1 Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας, Μηχανισμός Σταθερότητας, 
Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης, Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία 
και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Μηχανισμός 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας, Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας, μακροοικονομική βοήθεια, Ταμείο 
Εγγύησης για τις εξωτερικές δράσεις.
2 Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας, Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας, Μηχανισμός Σταθερότητας, 
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μέσο εταιρικής σχέσης, το οποίο 
αποσκοπεί να εγκαινιάσει μια νέα μορφή 
συνεργασίας με τις χώρες στρατηγικού 
ενδιαφέροντος για την Ένωση·

μέσο εταιρικής σχέσης, το οποίο 
αποσκοπεί να εγκαινιάσει μια νέα μορφή 
συνεργασίας με όλες τις τρίτες χώρες στις 
οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
σημαντικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 15
Carmen Romero López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της σε 
όλα τα μέσα εφαρμογής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης που προτάθηκαν για 
την περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το 
μέσο εταιρικής σχέσης, το οποίο 
αποσκοπεί να εγκαινιάσει μια νέα μορφή 
συνεργασίας με τις χώρες στρατηγικού 
ενδιαφέροντος για την Ένωση·

5. επαναλαμβάνει την υποστήριξή της σε 
όλα τα μέσα εφαρμογής της εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης που προτάθηκαν για 
την περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το 
μέσο εταιρικής σχέσης, το οποίο 
αποσκοπεί να εγκαινιάσει μια νέα μορφή 
συνεργασίας με τις χώρες στρατηγικού 
ενδιαφέροντος για την Ένωση·
επαναλαμβάνει επίσης ότι υποστηρίζει το 
να μπορούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης να 
επωφελούνται από την εγγύηση της ΕΕ 
για τη χρηματοδοτική συνεργασία με τις 
χώρες της Μεσογείου, ιδίως για τη 
χρηματοδότηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και των μικροπιστώσεων·

Or. es

Τροπολογία 16
Franziska Katharina Brantner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

                                                                                                                                                  
Μηχανισμός Εταιρικής Σχέσης, Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία 
και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Μηχανισμός 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας, Χρηματοδοτικό Μέσο Πολιτικής Προστασίας, μακροοικονομική βοήθεια, Ταμείο 
Εγγύησης για τις εξωτερικές δράσεις.



AM\908475EL.doc 13/16 PE492.844v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει 
μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα της 
οικονομικής ενίσχυσης προς τις υποψήφιες 
να ενταχθούν χώρες και τις δυνητικά 
υποψήφιες χώρες είναι πράγματι 
πεπεισμένο ότι η δημοσιονομική 
προσπάθεια που καταβάλλει η Ένωση 
πρέπει να αντιστοιχεί προς τον ρυθμό και 
την συγκεκριμένη πρόοδο των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την αρχή
«των αναλογικών κερδών», λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και τις δυνατότητες 
υποδοχής της Ένωσης· 

6. εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει 
μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα της 
οικονομικής ενίσχυσης προς τις υποψήφιες 
να ενταχθούν χώρες και τις δυνητικά 
υποψήφιες χώρες ·είναι πράγματι 
πεπεισμένο ότι η δημοσιονομική 
προσπάθεια που καταβάλλει η Ένωση 
πρέπει να αντιστοιχεί προς τον ρυθμό και 
την συγκεκριμένη πρόοδο των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την αρχή
«των αναλογικών κερδών»·

Or. en

Τροπολογία 17
Anneli Jäätteenmäki

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει 
μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα της 
οικονομικής ενίσχυσης προς τις υποψήφιες 
να ενταχθούν χώρες και τις δυνητικά 
υποψήφιες χώρες είναι πράγματι 
πεπεισμένο ότι η δημοσιονομική 
προσπάθεια που καταβάλλει η Ένωση 
πρέπει να αντιστοιχεί προς τον ρυθμό και 
την συγκεκριμένη πρόοδο των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την αρχή 
«των αναλογικών κερδών», λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και τις δυνατότητες 
υποδοχής της Ένωσης·

6. εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει 
μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα της 
οικονομικής ενίσχυσης προς τις υποψήφιες 
να ενταχθούν χώρες και τις δυνητικά 
υποψήφιες χώρες είναι πράγματι 
πεπεισμένο ότι η δημοσιονομική 
προσπάθεια που καταβάλλει η Ένωση 
πρέπει να αντιστοιχεί προς τον ρυθμό και 
την συγκεκριμένη πρόοδο των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με την αρχή 
«των αναλογικών κερδών», λαμβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη και τις δυνατότητες 
υποδοχής της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η
αρχή «των αναλογικών κερδών» σημαίνει 
επίσης μικρότερη αναλογία για τις χώρες 
που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους·
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Or. en

Τροπολογία 18
María Muñiz De Urquiza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι η χρηματοδοτική 
βοήθεια και προς τις χώρες που δεν 
ανήκουν στην ΕΕ πρέπει να καταστεί πιο 
προσαρμόσιμη· πιστεύει επίσης ότι η 
δημοσιονομική προσπάθεια που 
καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να ανταποκρίνεται στον ρυθμό και στην 
πραγματική πρόοδο που γίνεται σε 
συμπεφωνημένους στόχους, σε 
συνεργασία με τις δικαιούχους χώρες, 
σύμφωνα με την αρχή "των αναλογικών 
κερδών"·

Or. en

Τροπολογία 19
María Muñiz De Urquiza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υπενθυμίζει την ευθύνη της ΕΕ για 
την προώθηση της παγκόσμιας 
ασφάλειας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού του κράτους δικαίου, της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει 
έντονα την προστιθέμενη αξία των 
πολυετών προγραμμάτων της ΕΕ στο 
πλαίσιο αυτό, όπως ο Μηχανισμός 
Σταθερότητας και ο Μηχανισμός 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· υπογραμμίζει 
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ακόμη ότι στα προγράμματα εξωτερικών 
δράσεων της ΕΕ πρέπει να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη πρόσβαση οι κοινωνίες των 
πολιτών, οι κοινωνικοί εταίροι και οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, με 
στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής 
και της συνευθύνης τους·

Or. en

Τροπολογία 20
María Muñiz De Urquiza

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. προασπίζεται με σθένος την ανάγκη 
να διατηρηθεί το Αποθεματικό 
Επείγουσας Βοήθειας, το οποίο έχει 
αποδειχθεί ότι λειτουργεί ιδιαίτερα καλά 
στην παρούσα μορφή του, ως ένα μη 
προγραμματισμένο αποθεματικό εκτός 
των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ 2014-
2020, και ότι του παρέχει μια σημαντική, 
ρεαλιστική χρηματοδοτική κατανομή, 
που επιτρέπει στην Ένωση να 
ανταποκρίνεται ταχέως στις απρόβλεπτες 
ανάγκες και απροσδόκητες κρίσεις μέσω 
μιας ad hoc κινητοποίησης, όποτε αυτό 
είναι απαραίτητο· χαιρετίζει ως ένα πολύ 
θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση 
την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί η 
χρηματοδότησή του στα 350 εκατ. ευρώ 
(τιμές 2011) και να επιτραπεί η χρήση 
του έως το έτος n+1· υπογραμμίζει ότι η 
ένταξη του Αποθεματικού Επείγουσας 
Βοήθειας στην κατηγορία 4, όπως 
προτείνουν ορισμένα κράτη μέλη,
κινδυνεύει να έχει ως αποτέλεσμα μια 
μείωση της συνολικής χρηματοδότησης 
που διατίθεται για την εξωτερική δράση 
της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 21
Franziska Katharina Brantner
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. θεωρεί σημαντικό για την 
αποτελεσματικότητα της εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ το να δοθούν στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης επαρκείς πόροι για τη διεξαγωγή 
του αυξανόμενου αριθμού καθηκόντων 
που έχουν ανατεθεί σε αυτή· τονίζει, 
ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό, ότι αυτοί οι 
πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
τον πλέον αποδοτικό τρόπο και ότι επί 
του παρόντος η στελεχική δομή της 
ΕΥΕΔ είναι μη ισόρροπη και υπερβολικά 
επιβαρυμένη στα ανώτερα βαθμολογικά 
επίπεδα AD·

Or. en


