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Τροπολογία 17
Sabine Lösing

Σχέδιο συμφωνίας
Μέρος I - Παράγραφος 10 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας 
έχει ως στόχο να διευκολύνει την ταχεία 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών 
βοήθειας σε τρίτες χώρες, λόγω γεγονότων 
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 
κατά προτεραιότητα για ενέργειες 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αλλά και για 
την πολιτική διαχείριση κρίσεων και για 
λόγους προστασίας, καθώς και για 
ιδιαιτέρως πιεστικές καταστάσεις συνεπεία 
μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ εφόσον το απαιτούν οι 
περιστάσεις.

10. Το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας 
έχει ως στόχο να διευκολύνει την ταχεία 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών 
βοήθειας σε τρίτες χώρες, λόγω γεγονότων 
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 
αποκλειστικά για ενέργειες ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα και για την αντιμετώπιση 
καταστροφών.

Or. de

Τροπολογία 18
Anneli Jäätteenmäki

Σχέδιο συμφωνίας
Μέρος I - παράγραφος 10 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας 
έχει ως στόχο να διευκολύνει την ταχεία 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών 
βοήθειας σε τρίτες χώρες, λόγω γεγονότων 
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 
κατά προτεραιότητα για ενέργειες 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αλλά και για 
την πολιτική διαχείριση κρίσεων και για 
λόγους προστασίας, καθώς και για 
ιδιαιτέρως πιεστικές καταστάσεις συνεπεία 
μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά 

10. Το Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας 
έχει ως στόχο να διευκολύνει την ταχεία 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών 
βοήθειας σε τρίτες χώρες, λόγω γεγονότων 
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 
κατά προτεραιότητα για ενέργειες 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αλλά και για 
την πολιτική διαχείριση κρίσεων και για 
λόγους προστασίας, καθώς και για 
ιδιαιτέρως πιεστικές καταστάσεις συνεπεία 
μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά 
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σύνορα της ΕΕ εφόσον το απαιτούν οι 
περιστάσεις.

σύνορα της ΕΕ εφόσον το απαιτούν οι 
περιστάσεις· ωστόσο και στις περιπτώσεις 
αυτές η βοήθεια πρέπει να 
επικεντρώνεται σε τρίτες χώρες..

Or. fi

Τροπολογία 19
Nadezhda Neynsky

Σχέδιο συμφωνίας
Μέρος I - παράγραφος 10 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ετήσιο ποσό του αποθεματικού 
καθορίζεται σε 350 εκατ. EUR (σε τιμές 
του 2011) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
έως το έτος ν+1 σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικό κανονισμό. Το
αποθεματικό εγγράφεται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως προσωρινή πίστωση. Το ετήσιο ποσό 
του Μηχανισμού Ευελιξίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρι το έτος ν + 3. Το 
μέρος του ετήσιου ποσού που προκύπτει 
από τα προηγούμενα έτη θα 
χρησιμοποιηθεί πρώτα κατά σειρά 
αρχαιότητας. Το μέρος του ετήσιου ποσού 
του έτους ν που δεν χρησιμοποιείται κατά 
τη διάρκεια του έτους ν+1 καταργείται.

Το ετήσιο ποσό του αποθεματικού 
καθορίζεται σε 350 εκατ. EUR (σε τιμές 
του 2011). Το μη χρησιμοποιηθέν τμήμα
του ετήσιου ποσού από το έτος ν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
Το αποθεματικό εγγράφεται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ως προσωρινή πίστωση. Το ετήσιο ποσό 
του Μηχανισμού Ευελιξίας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μέχρι το έτος ν + 3. Το 
μέρος του ετήσιου ποσού που προκύπτει 
από τα προηγούμενα έτη θα 
χρησιμοποιηθεί πρώτα κατά σειρά 
αρχαιότητας.

Or. en

Τροπολογία 20
Sabine Lösing

Σχέδιο συμφωνίας
Μέρος I - παράγραφος 13 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

13. Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 



AM\911219EL.doc 5/9 PE492.785v01-00

EL

είναι η παροχή συμπληρωματικής 
ενίσχυσης στους εργαζομένους που 
πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων 
διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο 
εμπόριο, ώστε να βοηθήσει την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και 
επίσης στους γεωργούς που πλήττονται 
από τις αρνητικές συνέπειες της 
παγκοσμιοποίησης.

είναι η παροχή συμπληρωματικής 
ενίσχυσης σε γυναίκες και νέους ιδίως 
εργαζομένους που πλήττονται από τις 
συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο με 
αποτέλεσμα να απολύονται, ώστε να 
βοηθήσει την επανένταξή τους στην αγορά 
εργασίας και επίσης στους γεωργούς που 
πλήττονται από τις αρνητικές συνέπειες 
της παγκοσμιοποίησης.

Or. de

Τροπολογία 21
Sabine Lösing

Σχέδιο συμφωνίας
Μέρος I – παράγραφος 14 –  εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Το Αποθεματικό για κρίσεις στον 
γεωργικό τομέα προορίζεται για τη 
χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης 
στον τομέα σε περίπτωση μεγάλων 
κρίσεων που πλήττουν τη γεωργική 
παραγωγή ή τη διανομή σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί εντός του 
προβλεπόμενου διαθέσιμου ορίου για τον 
τομέα 2

14. Το Αποθεματικό για κρίσεις στον 
γεωργικό τομέα προορίζεται για τη 
χορήγηση συμπληρωματικής στήριξης 
στον τομέα σε περίπτωση μεγάλων 
κρίσεων που πλήττουν τη γεωργική 
παραγωγή σε περίπτωση που δεν μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί εντός του προβλεπόμενου 
διαθέσιμου ορίου για τον τομέα 2

Or. de

Τροπολογία 22
Sabine Lösing

Σχέδιο συμφωνίας
Μέρος II - παράγραφος 19 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο επί της προετοιμασίας και της 

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την υποχρέωση 
να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επί της 
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πορείας των διαπραγματεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων.

προετοιμασίας και της πορείας των 
διαπραγματεύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσιονομικών επιπτώσεων.

Or. de

Τροπολογία 23
Sabine Lösing

Σχέδιο συμφωνίας
Μέρος II - παράγραφος 21 - εδάφιο 1 - περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: τα προεδρεία 
των δύο σχετικών επιτροπών,

– Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: τα προεδρεία 
των δύο σχετικών επιτροπών, καθώς και
ένα μέλος από κάθε πολιτική ομάδα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Or. de

Τροπολογία 24
Nadezhda Neynsky

Σχέδιο συμφωνίας
Μέρος II - παράγραφος 21 - εδάφιο 1 - περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Επιτροπή: ενδεχομένως ο Γενικός 
Διευθυντής ή ο Διευθυντής της αρμόδιας 
Γενικής Διεύθυνσης.

Or. en

Τροπολογία 25
Nadezhda Neynsky

Σχέδιο συμφωνίας
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Μέρος II - παράγραφος 21 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καλείται να συμμετέχει σε 
αυτές τις συνεδριάσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 26
Nadezhda Neynsky

Σχέδιο συμφωνίας
Μέρος II - παράγραφος 21 - εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το Συμβούλιο λαμβάνει τις
γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με τις
σημαντικότερες πτυχές και τις
θεμελιώδεις επιλογές της ΚΕΠΠΑ και 
συγχρόνως μεριμνά ώστε πριν από τη 
λήψη σημαντικών αποφάσεων στον 
τομέα της ΚΕΠΠΑ με σημαντικές 
δημοσιονομικές επιπτώσεις να 
ενημερώνεται επαρκώς προκειμένου να 
είναι σε θέση να διατυπώσει ουσιαστικές 
συστάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
μπορεί να παράσχει πολιτική καθοδήγηση
όσον αφορά αποφάσεις που έχουν ως
αποτέλεσμα την οργάνωση αποστολών 
στον τομέα της ΚΕΠΑΑ, την 
αναθεώρηση της εντολής τους και τον 
τερματισμό τους.

Or. en

Τροπολογία 27
Anneli Jäätteenmäki

Σχέδιο συμφωνίας
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Μέρος II - παράγραφος 21 - εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει ανά τρίμηνο την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
σχετικά με την εκτέλεση των ενεργειών 
ΚΕΠΠΑ και τις δημοσιονομικές 
προβλέψεις για το υπόλοιπο του 
οικονομικού έτους.

Η Επιτροπή ενημερώνει ανά τρίμηνο την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
σχετικά με την εκτέλεση των ενεργειών 
ΚΕΠΠΑ και τις δημοσιονομικές
προβλέψεις για το υπόλοιπο του 
οικονομικού έτους. Η ενημέρωση αυτή
πραγματοποιείται πάντοτε εγγράφως
αλλά και προφορικά, μετά από αίτηση 
της αρχής του προϋπολογισμού.

Or. fi

Τροπολογία 28
Sabine Lösing

Σχέδιο συμφωνίας
Μέρος II - παράγραφος 23 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

23. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή επιζητούν την 
επίτευξη συμφωνίας για τον καταμερισμό 
των διοικητικών δαπανών κάθε έτος σε 
πρώιμο στάδιο της ετήσιας διαδικασίας 
προϋπολογισμού.  Οι εκτιμήσεις δαπανών 
κάθε οργάνου θα περιλαμβάνουν 
εκτιμήσεις για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο 
στον προϋπολογισμό των αλλαγών που 
επέρχονται στις διατάξεις του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο συμφωνούν να διασφαλίσουν 
την έκφραση αυτού του αντίκτυπου στο 
επίπεδο της εξουσιοδοτημένης πίστωσης 
για όλα τα όργανα.

23. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή επιζητούν την 
επίτευξη συμφωνίας για τον καταμερισμό 
των διοικητικών δαπανών κάθε έτος σε 
πρώιμο στάδιο της ετήσιας διαδικασίας 
προϋπολογισμού.  Οι εκτιμήσεις δαπανών 
κάθε οργάνου θα περιλαμβάνουν 
εκτιμήσεις για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο 
στον προϋπολογισμό των αλλαγών που 
επέρχονται στις διατάξεις του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο συμφωνούν να διασφαλίσουν 
την έκφραση αυτού του αντίκτυπου στο 
επίπεδο της εξουσιοδοτημένης πίστωσης 
για όλα τα όργανα. Τα όργανα αποδίδουν
σημασία στο να μην γίνεται διασπάθιση 
των διοικητικών δαπανών.

Or. de
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