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Τροπολογία 1
Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη βαθειά πεποίθηση ότι η νέα 
διαδικασία του προϋπολογισμού με βάση 
τη νέα Συνθήκη επιβάλλει την συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων σε υψηλό 
πολιτικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο 
δημοσιονομικών περιορισμών, όπου είναι 
αναγκαίος ο συμβιβασμός των πολιτικών 
προτεραιοτήτων·

1. εκφράζει τη βαθειά πεποίθηση ότι η 
διαδικασία του προϋπολογισμού με βάση 
τη νέα Συνθήκη επιβάλλει την συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων σε υψηλό 
πολιτικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 2
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. εκφράζει τη βαθειά πεποίθηση ότι η νέα 
διαδικασία του προϋπολογισμού με βάση 
τη νέα Συνθήκη επιβάλλει την συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων σε υψηλό 
πολιτικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο 
δημοσιονομικών περιορισμών, όπου είναι 
αναγκαίος ο συμβιβασμός των πολιτικών 
προτεραιοτήτων·

1. εκφράζει τη βαθειά πεποίθηση ότι η νέα 
διαδικασία του προϋπολογισμού με βάση 
τη νέα Συνθήκη επιβάλλει την συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερομένων σε υψηλό 
πολιτικό επίπεδο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο 
δημοσιονομικών περιορισμών, όπου είναι 
αναγκαίος ο συμβιβασμός των πολιτικών 
προτεραιοτήτων και των δημοσιονομικών 
περιορισμών·

Or. en
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Τροπολογία 3
Eider Gardiazábal Rubial

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί τη γραπτή διαδικασία για την 
έγκριση της θέσης του Συμβουλίου 
εντελώς ακατάλληλη για την πρώτη
διαδικασία του προϋπολογισμού , αλλά και 
αμφισβητήσιμη, δεδομένης της απουσίας 
δημόσιας και σαφούς πολιτικής αποδοχής 
από το Συμβούλιο σε υπουργικό επίπεδο, 
ενός καθοριστικού νομοθετικού μέτρου της 
ΕΕ·

2. θεωρεί τη γραπτή διαδικασία για την 
έγκριση της θέσης του Συμβουλίου 
εντελώς ακατάλληλη για τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού , αλλά και 
αμφισβητήσιμη, δεδομένης της απουσίας 
δημόσιας και σαφούς πολιτικής αποδοχής 
από το Συμβούλιο σε υπουργικό επίπεδο, 
ενός καθοριστικού νομοθετικού μέτρου της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 4
Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2.  θεωρεί τη γραπτή διαδικασία για την 
έγκριση της θέσης του Συμβουλίου 
εντελώς ακατάλληλη για την πρώτη
διαδικασία του προϋπολογισμού , αλλά και 
αμφισβητήσιμη, δεδομένης της απουσίας 
δημόσιας και σαφούς πολιτικής αποδοχής 
από το Συμβούλιο σε υπουργικό επίπεδο, 
ενός καθοριστικού νομοθετικού μέτρου της 
ΕΕ·

2. θεωρεί τη γραπτή διαδικασία για την 
έγκριση της θέσης του Συμβουλίου 
εντελώς ακατάλληλη για τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού , αλλά και 
αμφισβητήσιμη, δεδομένης της απουσίας 
δημόσιας και σαφούς πολιτικής αποδοχής 
από το Συμβούλιο σε υπουργικό επίπεδο, 
ενός καθοριστικού νομοθετικού μέτρου της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 5
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει επίσης ανησυχία όσον αφορά 
τον τρόπο αξιολόγησης της θέσης του 
Συμβουλίου για το σχέδιο 
προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2011, 
δεδομένου ότι οι περικοπές που υιοθετεί 
δεν ανταποκρίνονται σε σαφώς 
καθορισμένους στόχους αλλά φαίνεται, 
αντίθετα, να κατανέμονται αυθαίρετα και 
δραστικά σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό· 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 6
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει επίσης ανησυχία όσον αφορά 
τον τρόπο αξιολόγησης της θέσης του 
Συμβουλίου για το σχέδιο 
προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2011, 
δεδομένου ότι οι περικοπές που υιοθετεί 
δεν ανταποκρίνονται σε σαφώς 
καθορισμένους στόχους αλλά φαίνεται, 
αντίθετα, να κατανέμονται αυθαίρετα και 
δραστικά σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό·

διαγράφεται 

Or. en
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Τροπολογία 7
Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει επίσης ανησυχία όσον αφορά 
τον τρόπο αξιολόγησης της θέσης του 
Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού 
(ΣΠ) του 2011, δεδομένου ότι οι περικοπές 
που υιοθετεί δεν ανταποκρίνονται σε 
σαφώς καθορισμένους στόχους αλλά 
φαίνεται, αντίθετα, να κατανέμονται 
αυθαίρετα και δραστικά σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό·

3. εκφράζει επίσης ανησυχία όσον αφορά 
τον τρόπο αξιολόγησης της θέσης του 
Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού 
(ΣΠ) του 2011, δεδομένου ότι οι περικοπές 
που υιοθετεί δεν ανταποκρίνονται σε 
σαφώς καθορισμένους στόχους αλλά 
φαίνεται, αντίθετα, να κατανέμονται 
αυθαίρετα και δραστικά σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό· θεωρεί ότι οι αυθαίρετες 
περικοπές πιστώσεων δεν αποτελούν υγιή 
δημοσιονομική πρακτική· 

Or. en

Τροπολογία 8
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει επίσης ανησυχία όσον αφορά 
τον τρόπο αξιολόγησης της θέσης του 
Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού 
(ΣΠ) του 2011, δεδομένου ότι οι περικοπές 
που υιοθετεί δεν ανταποκρίνονται σε 
σαφώς καθορισμένους στόχους αλλά 
φαίνεται, αντίθετα, να κατανέμονται 
αυθαίρετα και δραστικά σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό·

3. εκφράζει επίσης ανησυχία όσον αφορά 
τον τρόπο αξιολόγησης της θέσης του 
Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού 
(ΣΠ) του 2011, δεδομένου ότι οι περικοπές 
που υιοθετεί δεν ανταποκρίνονται σε 
σαφώς καθορισμένους στόχους αλλά 
πρέπει, αντίθετα, να κατανέμονται 
αυθαίρετα και δραστικά σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό·

Or. en
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Τροπολογία 9
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν 
ορισμένες αντιπροσωπείες στο 
Συμβούλιο, σχετικά με το γεγονός ότι οι 
πιέσεις στους προϋπολογισμούς των 
κρατών μελών είναι ιδιαίτερα μεγάλες για 
το οικονομικό έτος 2011 και απαιτούνται 
επιτακτικά εξοικονομήσεις, θεωρεί 
ωστόσο ότι οι αυθαίρετες περικοπές 
πιστώσεων δεν αποτελούν υγιή 
δημοσιονομική πρακτική·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 10
Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν 
ορισμένες αντιπροσωπείες στο 
Συμβούλιο, σχετικά με το γεγονός ότι οι 
πιέσεις στους προϋπολογισμούς των 
κρατών μελών είναι ιδιαίτερα μεγάλες για 
το οικονομικό έτος 2011 και απαιτούνται 
επιτακτικά εξοικονομήσεις, θεωρεί 
ωστόσο ότι οι αυθαίρετες περικοπές 
πιστώσεων δεν αποτελούν υγιή 
δημοσιονομική πρακτική·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 11
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4.  κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν 
ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο, 
σχετικά με το γεγονός ότι οι πιέσεις στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες για το οικονομικό έτος 
2011 και απαιτούνται επιτακτικά 
εξοικονομήσεις, θεωρεί ωστόσο ότι οι 
αυθαίρετες περικοπές πιστώσεων δεν 
αποτελούν υγιή δημοσιονομική πρακτική·

4.  κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν 
ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο, 
σχετικά με το γεγονός ότι οι πιέσεις στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες για το οικονομικό έτος 
2011 και απαιτούνται επιτακτικά 
εξοικονομήσεις·

Or. en

Τροπολογία 12
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν 
ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο, 
σχετικά με το γεγονός ότι οι πιέσεις στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες για το οικονομικό έτος 
2011 και απαιτούνται επιτακτικά 
εξοικονομήσεις, θεωρεί ωστόσο ότι οι 
αυθαίρετες περικοπές πιστώσεων δεν 
αποτελούν υγιή δημοσιονομική πρακτική·

4. κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν 
ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο, 
σχετικά με το γεγονός ότι οι πιέσεις στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες για το οικονομικό έτος 
2011 και απαιτούνται επιτακτικά 
εξοικονομήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 13
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν 
ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο, 
σχετικά με το γεγονός ότι οι πιέσεις στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες για το οικονομικό έτος 
2011 και απαιτούνται επιτακτικά 
εξοικονομήσεις, θεωρεί ωστόσο ότι οι 
αυθαίρετες περικοπές πιστώσεων δεν 
αποτελούν υγιή δημοσιονομική πρακτική·

4. κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν 
ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο, 
σχετικά με το γεγονός ότι οι πιέσεις στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες για το οικονομικό έτος 
2011 και απαιτούνται επιτακτικά 
εξοικονομήσεις· σημειώνει ότι πολλά 
κράτη μέλη μειώνουν τους 
προϋπολογισμούς τους (όπως η Γερμανία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο)· πιστεύει ότι οι 
αυξήσεις δεν πρέπει να επισπευσθούν σε 
μία ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη· πιστεύει για το λόγο 
αυτό ότι η μοναδική υπεύθυνη 
προσέγγιση όσον αφορά τις 
μακροπρόθεσμες τάσεις είναι το πάγωμα 
των πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 14
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν 
ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο, 
σχετικά με το γεγονός ότι οι πιέσεις στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες για το οικονομικό έτος 
2011 και απαιτούνται επιτακτικά 
εξοικονομήσεις, θεωρεί ωστόσο ότι οι 
αυθαίρετες περικοπές πιστώσεων δεν 
αποτελούν υγιή δημοσιονομική πρακτική·

4. κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν 
ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο, 
σχετικά με το γεγονός ότι οι πιέσεις στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες για το οικονομικό έτος 
2011 και απαιτούνται επιτακτικά 
εξοικονομήσεις, θεωρεί ωστόσο ότι οι 
αυθαίρετες περικοπές πιστώσεων 
πληρωμών δεν αποτελούν υγιή 
δημοσιονομική πρακτική και επιπλέον 
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φρονεί ότι οι αυθαίρετες περικοπές  
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 
θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή των 
πολιτικών και των προγραμμάτων που 
έχουν ήδη συμφωνηθεί·

Or. en

Τροπολογία 15
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει, για μια ακόμη φορά, ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να θεωρείται και να 
αξιολογείται ως δημοσιονομικό στοιχείο 
που προστίθεται ως επιβάρυνση στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά, 
αντίθετα, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
ευκαιρία για την προώθηση 
πρωτοβουλιών και επενδύσεων που 
αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο, και για 
τη δημιουργία ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 16
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει, για μια ακόμη φορά, ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να θεωρείται και να 
αξιολογείται ως δημοσιονομικό στοιχείο 
που προστίθεται ως επιβάρυνση στους 

διαγράφεται
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εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά, 
αντίθετα, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
ευκαιρία για την προώθηση 
πρωτοβουλιών και επενδύσεων που 
αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο, και για 
τη δημιουργία ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας· 

Or. en

Τροπολογία 17
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει, για μια ακόμη φορά, ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να θεωρείται και να 
αξιολογείται ως δημοσιονομικό στοιχείο 
που προστίθεται ως επιβάρυνση στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά, 
αντίθετα, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
ευκαιρία για την προώθηση πρωτοβουλιών 
και επενδύσεων που αποφασίζονται σε 
εθνικό επίπεδο, και για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

5. υπενθυμίζει, για μια ακόμη φορά, ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να θεωρείται και να 
αξιολογείται ως απλό δημοσιονομικό 
στοιχείο που προστίθεται ως επιβάρυνση 
στους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά, 
αντίθετα, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
ευκαιρία για την προώθηση πρωτοβουλιών 
και επενδύσεων που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον και αντιπροσωπεύουν 
προστιθέμενη αξία για την ΕΕ στο σύνολό 
της και που στην πλειοψηφία τους 
συναποφασίζονται από το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να 
νομιμοποιούνται και σε εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 18
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπενθυμίζει, για μια ακόμη φορά, ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να θεωρείται και να 
αξιολογείται ως δημοσιονομικό στοιχείο 
που προστίθεται ως επιβάρυνση στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά, 
αντίθετα, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
ευκαιρία για την προώθηση πρωτοβουλιών 
και επενδύσεων που αποφασίζονται σε 
εθνικό επίπεδο, και για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

5. υπενθυμίζει, για μια ακόμη φορά, ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να θεωρείται και να 
αξιολογείται ως επιβάρυνση στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά, 
αντίθετα, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
ευκαιρία για την προώθηση πρωτοβουλιών 
και επενδύσεων που αποφασίζονται σε 
εθνικό επίπεδο, και για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας·

Or. en

Τροπολογία 19
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι ο συμπληρωματικός 
χαρακτήρας του προϋπολογισμού της ΕΕ 
προς τους εθνικούς προϋπολογισμούς και 
η ώθηση που δημιουργεί δεν θα πρέπει να 
ελέγχονται και να περιορίζονται με 
αυθαίρετες περικοπές που 
αντιπροσωπεύουν απειροελάχιστο τμήμα 
σε σύγκριση με το άθροισμα των 
προϋπολογισμών των 27 κρατών μελών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20
Lucas Hartong

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι ο συμπληρωματικός 
χαρακτήρας του προϋπολογισμού της ΕΕ 
προς τους εθνικούς προϋπολογισμούς και η 
ώθηση που δημιουργεί δεν θα πρέπει να 
ελέγχονται και να περιορίζονται με 
αυθαίρετες περικοπές που 
αντιπροσωπεύουν απειροελάχιστο τμήμα 
σε σύγκριση με το άθροισμα των 
προϋπολογισμών των 27 κρατών μελών·

6. επαναλαμβάνει ότι ο συμπληρωματικός 
χαρακτήρας του προϋπολογισμού της ΕΕ 
προς τους εθνικούς προϋπολογισμούς και η 
ώθηση που δημιουργεί θα πρέπει να 
ελέγχονται και να περιορίζονται με  
περικοπές· 

Or. en

Τροπολογία 21
Eider Gardiazábal Rubial

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι ο συμπληρωματικός 
χαρακτήρας του προϋπολογισμού της ΕΕ 
προς τους εθνικούς προϋπολογισμούς και η 
ώθηση που δημιουργεί δεν θα πρέπει να 
ελέγχονται και να περιορίζονται με 
αυθαίρετες περικοπές που 
αντιπροσωπεύουν απειροελάχιστο τμήμα 
σε σύγκριση με το άθροισμα των 
προϋπολογισμών των 27 κρατών μελών·

6. επαναλαμβάνει ότι ο συμπληρωματικός 
χαρακτήρας του προϋπολογισμού της ΕΕ 
προς τους εθνικούς προϋπολογισμούς και η 
ώθηση που δημιουργεί δεν θα πρέπει να 
ελέγχονται και να περιορίζονται με 
αυθαίρετες περικοπές που 
αντιπροσωπεύουν απειροελάχιστο τμήμα 
(λιγότερο από 0,02%) σε σύγκριση με το 
άθροισμα των προϋπολογισμών των 27 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 22
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6a. επαναλαμβάνει ότι η διαδικασία του 
προϋπολογισμού για το 2011 θα έπρεπε να 
είχε προετοιμαστεί στο πλαίσιο 
ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΠΔΠ, την 
οποία το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
επεδίωξαν να αποφύγουν, παρά τις 
συμφωνίες που συνάφθηκαν προς την 
κατεύθυνση αυτή· 

Or. en

Τροπολογία 23
Lucas Hartong

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους, την παιδεία και την κινητικότητα 
έχουν προσδιοριστεί ως προτεραιότητες 
του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 
του 2011, δεδομένου ότι αποτελούν 
ουσιαστικά και αναγκαία στοιχεία της 
στρατηγικής της ΕΕ για την οικονομική 
ανάκαμψη και της στρατηγικής για την 
Ευρώπη του 2020· υπογραμμίζει ότι η 
προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων σε 
επιλεγμένα κονδύλια του προϋπολογισμού 
εξυπηρετεί τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το 
μέλλον της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους, την παιδεία και την κινητικότητα 
έχουν προσδιοριστεί ως προτεραιότητες 
του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 
του 2011, δεδομένου ότι αποτελούν 
ουσιαστικά και αναγκαία στοιχεία της 
στρατηγικής της ΕΕ για την οικονομική 
ανάκαμψη και της στρατηγικής για την 
Ευρώπη του 2020· υπογραμμίζει ότι η 
προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων σε 
επιλεγμένα κονδύλια του προϋπολογισμού 
εξυπηρετεί τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το 
μέλλον της ΕΕ·

7. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους, την παιδεία και την κινητικότητα 
έχουν προσδιοριστεί ως προτεραιότητες 
του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 
του 2011· υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη 
αύξηση των πιστώσεων σε επιλεγμένα 
κονδύλια του προϋπολογισμού εξυπηρετεί 
τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το 
μέλλον της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 25
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους, την παιδεία και την κινητικότητα 
έχουν προσδιοριστεί ως προτεραιότητες 
του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό 
του 2011, δεδομένου ότι αποτελούν 
ουσιαστικά και αναγκαία στοιχεία της 
στρατηγικής της ΕΕ για την οικονομική 
ανάκαμψη και της στρατηγικής για την 
Ευρώπη του 2020· υπογραμμίζει ότι η 
προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων σε 
επιλεγμένα κονδύλια του προϋπολογισμού 
εξυπηρετεί τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το 
μέλλον της ΕΕ·

7. υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές για τους 
νέους, την παιδεία και την κινητικότητα 
έχουν προσδιοριστεί ως μία από τις πιο 
σημαντικές προτεραιότητες του 
Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων όπως 
αναφέρεται στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την εντολή για 
τον τριμερή διάλογο που εγκρίθηκε τον 
Ιούνιο 2010, για τον προϋπολογισμό του 
2011, δεδομένου ότι αποτελούν 
ουσιαστικά και αναγκαία στοιχεία της 
στρατηγικής της ΕΕ για την οικονομική 
ανάκαμψη και της στρατηγικής για την 
Ευρώπη του 2020· υπογραμμίζει ότι η 
προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων σε 
επιλεγμένα κονδύλια του προϋπολογισμού 
εξυπηρετεί τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το 
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μέλλον της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει την ακράδαντη 
πεποίθηση ότι, σε ένα πλαίσιο στενότητας 
πόρων και παγκόσμιας οικονομικής 
ύφεσης, η χρηματοδότηση των πολιτικών 
της ΕΕ θα πρέπει να εποπτεύεται στενά, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
δαπάνες που δεν εξυπηρετούν σαφείς και 
αναγνωρίσιμους στόχους·

8. επαναλαμβάνει την ακράδαντη 
πεποίθηση ότι, σε ένα πλαίσιο στενότητας 
πόρων και παγκόσμιας οικονομικής 
ύφεσης, η χρηματοδότηση των πολιτικών 
της ΕΕ θα πρέπει να εποπτεύεται στενά, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
δαπάνες που δεν εξυπηρετούν σαφείς και 
αναγνωρίσιμους στόχους, λαμβάνοντας 
υπόψη την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία 
οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί 
έκφραση αλληλεγγύης και 
αποτελεσματικότητας μέσω της 
συγκέντρωσης δημοσιονομικών πόρων 
που αλλιώς θα διασκορπίζονταν σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· 
υπογραμμίζει επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο 
μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ΕΕ υποστηρίζει μακροπρόθεσμες 
επενδύσεις που είναι απαραίτητες για να 
τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση στην 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει την ακράδαντη 
πεποίθηση ότι, σε ένα πλαίσιο στενότητας 
πόρων και παγκόσμιας οικονομικής 
ύφεσης, η χρηματοδότηση των πολιτικών 
της ΕΕ θα πρέπει να εποπτεύεται στενά, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές
δαπάνες που δεν εξυπηρετούν σαφείς και 
αναγνωρίσιμους στόχους·

8. επαναλαμβάνει την ακράδαντη 
πεποίθηση ότι, σε ένα πλαίσιο στενότητας 
πόρων και παγκόσμιας οικονομικής 
ύφεσης, η χρηματοδότηση των πολιτικών 
της ΕΕ θα πρέπει να εποπτεύεται στενά, 
προκειμένου να αποφεύγονται δαπάνες που 
δεν εξυπηρετούν σαφείς και 
αναγνωρίσιμους στόχους·

Or. en

Τροπολογία 28
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επαναλαμβάνει την ακράδαντη 
πεποίθηση ότι, σε ένα πλαίσιο στενότητας 
πόρων και παγκόσμιας οικονομικής 
ύφεσης, η χρηματοδότηση των πολιτικών 
της ΕΕ θα πρέπει να εποπτεύεται στενά, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
δαπάνες που δεν εξυπηρετούν σαφείς και 
αναγνωρίσιμους στόχους·

8. επαναλαμβάνει την ακράδαντη 
πεποίθηση ότι, σε ένα πλαίσιο στενότητας 
πόρων και παγκόσμιας οικονομικής 
ύφεσης, η χρηματοδότηση των πολιτικών 
της ΕΕ  πρέπει να εποπτεύεται στενά, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
δαπάνες που δεν εξυπηρετούν σαφείς και 
αναγνωρίσιμους στόχους·

Or. en

Τροπολογία 29
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι τα περιθώρια που 
προκύπτουν από το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) δεν 

9. επισημαίνει ότι τα περιθώρια που 
προκύπτουν από το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) δεν 
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επιτρέπουν ουσιαστικά περιθώρια 
κινήσεων, ιδιαίτερα στους υποτομείς 1Α 
και 3Β και τον τομέα 4, περιορίζουν δε την 
ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε αλλαγές 
πολιτικής και απρόβλεπτες ανάγκες, 
διατηρώντας παράλληλα τις 
προτεραιότητές της· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι είναι απολύτως αναγκαία 
η ουσιαστική επανεξέταση του 
προϋπολογισμού, και ότι η αναθεώρηση 
του τρέχοντος ΠΔΠ έχει καταστεί 
αναπόφευκτη λόγω των διαφόρων 
προκλήσεων και νέων προτεραιοτήτων που 
έχουν προκύψει·

επιτρέπουν ουσιαστικά περιθώρια 
κινήσεων, ιδιαίτερα στους υποτομείς 1Α 
και 3Β και τον τομέα 4, περιορίζουν δε την 
ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε αλλαγές 
πολιτικής και απρόβλεπτες ανάγκες, 
διατηρώντας παράλληλα τις 
προτεραιότητές της· τονίζει ότι το φάσμα 
των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 
ΕΕ, όπως η ανάγκη καταπολέμησης της 
αλλαγής του κλίματος, θα απαιτούσε 
μέσα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα 
σημερινά ανώτατα όρια του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου· υπενθυμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι απολύτως 
αναγκαία η ουσιαστική επανεξέταση του 
προϋπολογισμού, και ότι η αναθεώρηση 
του τρέχοντος ΠΔΠ έχει καταστεί 
αναπόφευκτη λόγω των διαφόρων 
προκλήσεων και νέων προτεραιοτήτων που 
έχουν προκύψει·

Or. en

Τροπολογία 30
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι τα περιθώρια που 
προκύπτουν από το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) δεν 
επιτρέπουν ουσιαστικά περιθώρια 
κινήσεων, ιδιαίτερα στους υποτομείς 1Α 
και 3Β και τον τομέα 4, περιορίζουν δε την 
ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε αλλαγές 
πολιτικής και απρόβλεπτες ανάγκες, 
διατηρώντας παράλληλα τις 
προτεραιότητές της· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι είναι απολύτως αναγκαία 
η ουσιαστική επανεξέταση του 
προϋπολογισμού, και ότι η αναθεώρηση 
του τρέχοντος ΠΔΠ έχει καταστεί 
αναπόφευκτη λόγω των διαφόρων 

9. επισημαίνει ότι τα περιθώρια που 
προκύπτουν από το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) δεν 
επιτρέπουν ουσιαστικά περιθώρια 
κινήσεων, ιδιαίτερα στους υποτομείς 1Α 
και 3Β και τον τομέα 4, περιορίζουν δε την 
ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε αλλαγές 
πολιτικής και απρόβλεπτες ανάγκες, 
διατηρώντας παράλληλα τις 
προτεραιότητές της· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι είναι απολύτως αναγκαία 
η ουσιαστική επανεξέταση του 
προϋπολογισμού, και ότι η άμεση 
αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του 
τρέχοντος ΠΔΠ καθώς και ορισμένων 
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προκλήσεων και νέων προτεραιοτήτων που 
έχουν προκύψει·

διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας 
της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση έχει καταστεί 
αναπόφευκτη λόγω των διαφόρων 
προκλήσεων και νέων προτεραιοτήτων που 
έχουν προκύψει

Or. en

Τροπολογία 31
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επισημαίνει ότι τα περιθώρια που 
προκύπτουν από το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) δεν 
επιτρέπουν ουσιαστικά περιθώρια 
κινήσεων, ιδιαίτερα στους υποτομείς 1Α 
και 3Β και τον τομέα 4, περιορίζουν δε την 
ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε αλλαγές 
πολιτικής και απρόβλεπτες ανάγκες, 
διατηρώντας παράλληλα τις 
προτεραιότητές της· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι είναι απολύτως αναγκαία 
η ουσιαστική επανεξέταση του 
προϋπολογισμού, και ότι η αναθεώρηση 
του τρέχοντος ΠΔΠ έχει καταστεί 
αναπόφευκτη λόγω των διαφόρων 
προκλήσεων και νέων προτεραιοτήτων που 
έχουν προκύψει· 

9. επισημαίνει ότι τα περιθώρια που 
προκύπτουν από το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) δεν 
επιτρέπουν ουσιαστικά περιθώρια 
κινήσεων, ιδιαίτερα στους υποτομείς 1Α 
και 3Β και τον τομέα 4, περιορίζουν δε την 
ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε αλλαγές 
πολιτικής και απρόβλεπτες ανάγκες· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι 
απολύτως αναγκαία η ουσιαστική 
επανεξέταση του προϋπολογισμού, και ότι 
η αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ έχει 
καταστεί αναπόφευκτη λόγω των 
διαφόρων προκλήσεων και νέων 
προτεραιοτήτων που έχουν προκύψει·

Or. en

Τροπολογία 32
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση των 
προτεραιοτήτων του και των νέων 
πολιτικών που απορρέουν από την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης δεν είχε καταστεί
δυνατή με τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ· 
υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση στην 
Επιτροπή Συνδιαλλαγής, πρότεινε, 
κάνοντας μεγάλους συμβιβασμούς, τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών αυτών 
στα πλαίσια των ανώτατων ορίων·
επισημαίνει, πάντως, ότι τούτο μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο με τη μείωση των 
πιστώσεων σε άλλες, συγκεκριμένες και 
προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις του 
προϋπολογισμού·

10. υπενθυμίζει, όπως αναφέρθηκε σε 
προηγούμενα ψηφίσματα ότι η 
χρηματοδότηση των σημερινών πολιτικών 
προτεραιοτήτων της ΕΕ, η 
χρηματοδότηση των νέων πολιτικών που 
απορρέουν από την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης και η χρηματοδότηση των νέων 
πολιτικών φιλοδοξιών της ΕΕ που 
ορίζονται στη στρατηγική ΕΕ 2020 (και 
ειδικότερα των 7 εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της) δεν είναι δυνατή 
εντός των σημερινών ανώτατων ορίων
του ΠΔΠ υπογραμμίζει ότι, εάν το 
Συμβούλιο αποδειχθεί ανίκανο να 
αποδεχθεί αναθεώρηση των σημερινών 
ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ ή πρόσθετες 
διατάξεις ευελιξίας στο ΠΔΠ, θα πρέπει 
να συμφωνηθεί μείωση των πιστώσεων 
αναλήψεως υποχρεώσεων σε ορισμένα 
υπάρχοντα προγράμματα· αναμένει από 
το Συμβούλιο να εξετάσει το ζήτημα αυτό 
από κοινού με το Κοινοβούλιο στο 
υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο και 
να επιτύχει λύση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συνδιαλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 33
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. λαμβάνει τη γενική θέση ότι δεν πρέπει 
να περικόπτονται διοικητικές δαπάνες για 
την υποστήριξη προγραμμάτων της ΕΕ, 
ώστε να διασφαλίζεται ταχεία εφαρμογή, 
ποιότητα και κατάλληλη εποπτεία τους· 
επαναφέρει, συνεπώς, τα ποσά που 
περιέκοψε το Συμβούλιο στα κονδύλια 

13. λαμβάνει τη γενική θέση ότι πρέπει να 
περικόπτονται διοικητικές δαπάνες για την 
υποστήριξη προγραμμάτων της ΕΕ·
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διοικητικής διαχείρισης των 
προγραμμάτων αυτών· 

Or. en

Τροπολογία 34
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι 
δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ 
ανέρχονται σε περισσότερο από 1 
δισεκατομμύριο ευρώ για τις ΜΚΟ· 
εκφράζει την ανησυχία του για τον τελικό 
προορισμό ορισμένων από αυτά τα 
κονδύλια του προϋπολογισμού και 
διερωτάται εάν ελέγχεται ικανοποιητικά ο 
προορισμός αυτών των πόρων· ζητεί την 
υποβολή λεπτομερούς έκθεσης από την 
Επιτροπή στο Κοινοβούλιο έως τις 30 
Απριλίου 2011 σχετικά με τη σημερινή 
κατάσταση· 

Or. en

Τροπολογία 35
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει ότι, ως οριζόντιες 
προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό 
του 2011, η νεολαία, η παιδεία και η 
κινητικότητα επιβάλλουν, στο πλαίσιο των 
διαφόρων πολιτικών, διατομεακές 
στοχευμένες επενδύσεις για την 
προώθηση της μεγέθυνσης και της 

14. υπενθυμίζει ότι, ως οριζόντιες 
προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό 
του 2011, η νεολαία, η παιδεία και η 
κινητικότητα επιβάλλουν, στο πλαίσιο των 
διαφόρων πολιτικών, διατομεακές 
στοχευμένες επενδύσεις· δηλώνει, 
συνεπώς, ότι προτίθεται να αυξήσει τις 
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ανάπτυξης στην ΕΕ· δηλώνει, συνεπώς, 
ότι προτίθεται να αυξήσει τις πιστώσεις για 
όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο των 
προτεραιοτήτων αυτών, και συγκεκριμένα 
για το Διά Βίου Μάθηση, το Άνθρωποι και 
το Έρασμος·

πιστώσεις για όλα τα προγράμματα στο 
πλαίσιο των προτεραιοτήτων αυτών, και 
συγκεκριμένα για το Διά Βίου Μάθηση, το 
Άνθρωποι και το Έρασμος·

Or. en

Τροπολογία 36
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. θεωρεί, ιδιαίτερα, ότι η επαγγελματική 
κινητικότητα των νέων αποτελεί βασικό 
μέσο για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη 
μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής 
αγοράς εργασίας στην Ευρώπη και, 
συνεπώς, πρέπει να της δοθεί ώθηση· 
τάσσεται επομένως υπέρ της αύξησης των 
πιστώσεων για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Απασχόλησης και στο πλαίσιο αυτό 
υποστηρίζει σθεναρά την έναρξη της 
προπαρασκευαστικής ενέργειας «Η πρώτη 
σας δουλειά στο EURES», που έχει ως 
στόχο να βοηθήσει τους νέους να μπουν 
στην αγορά εργασίας άλλου κράτους 
μέλους, ως πρώτο βήμα για τη θέσπιση 
ειδικού προγράμματος μη ακαδημαϊκής 
κινητικότητας των νέων.

15. θεωρεί, ιδιαίτερα, ότι πρέπει να δοθεί 
ώθηση στην επαγγελματική κινητικότητα 
των νέων· τάσσεται επομένως υπέρ της 
αύξησης των πιστώσεων για την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης και 
στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει σθεναρά την 
έναρξη της προπαρασκευαστικής ενέργειας 
«Η πρώτη σας δουλειά στο EURES», που 
έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να 
μπουν στην αγορά εργασίας άλλου 
κράτους μέλους, ως πρώτο βήμα για τη 
θέσπιση ειδικού προγράμματος μη 
ακαδημαϊκής κινητικότητας των νέων.

Or. en

Τροπολογία 37
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία 
που αντιπροσωπεύει η χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα, η οποία προσδίδει 
ώθηση στις επιμέρους εθνικές προσπάθειες 
και επενδύσεις για έρευνα, ιδιαίτερα στον 
τομέα της ενέργειας, και τον κεντρικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό 
την υποστήριξή του στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και 
τα προγράμματα για ευφυή ενέργεια, και 
αυξάνει τις πιστώσεις πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις 
πληρωμών σε επιλεγμένες θέσεις·

16. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία 
που αντιπροσωπεύει η χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα, η οποία προσδίδει 
ώθηση στις επιμέρους εθνικές προσπάθειες 
και επενδύσεις για έρευνα, ιδιαίτερα στον 
τομέα της ενέργειας, και τον κεντρικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό 
την υποστήριξή του στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και 
τα προγράμματα για ευφυή ενέργεια, και 
αυξάνει τις πιστώσεις πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις 
πληρωμών σε επιλεγμένες θέσεις· 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των 
προγραμμάτων Ε&Α προκειμένου να 
αποφεύγεται η μεταφορά των πιστώσεων 
στο τέλος της δημοσιονομικής περιόδου 
για σκοπούς άλλους από τους αρχικά 
προβλεπόμενους·

Or. en

Τροπολογία 38
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία 
που αντιπροσωπεύει η χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα, η οποία προσδίδει 
ώθηση στις επιμέρους εθνικές προσπάθειες 
και επενδύσεις για έρευνα, ιδιαίτερα στον 
τομέα της ενέργειας, και τον κεντρικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 

16. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία 
που αντιπροσωπεύει η χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα, η οποία προσδίδει 
ώθηση στις επιμέρους εθνικές προσπάθειες 
και επενδύσεις για έρευνα, ιδιαίτερα στον 
τομέα της ενέργειας, περιλαμβανομένου 
του τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και τον κεντρικό ρόλο που 
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Ευρώπη· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό 
την υποστήριξή του στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και 
τα προγράμματα για ευφυή ενέργεια, και 
αυξάνει τις πιστώσεις πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις 
πληρωμών σε επιλεγμένες θέσεις·

διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην ανάπτυξη 
και την απασχόληση στην Ευρώπη· 
επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την 
υποστήριξή του στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και 
τα προγράμματα για ευφυή ενέργεια, και 
αυξάνει τις πιστώσεις πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις 
πληρωμών σε επιλεγμένες θέσεις·

Or. en

Τροπολογία 39
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία 
που αντιπροσωπεύει η χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα, η οποία προσδίδει 
ώθηση στις επιμέρους εθνικές προσπάθειες 
και επενδύσεις για έρευνα, ιδιαίτερα στον 
τομέα της ενέργειας, και τον κεντρικό 
ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση στην 
Ευρώπη· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό 
την υποστήριξή του στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και 
τα προγράμματα για ευφυή ενέργεια, και 
αυξάνει τις πιστώσεις πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις 
πληρωμών σε επιλεγμένες θέσεις·

16. αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία 
που αντιπροσωπεύει η χρηματοδοτούμενη 
από την ΕΕ έρευνα, η οποία προσδίδει 
ώθηση στις επιμέρους εθνικές προσπάθειες 
και επενδύσεις για έρευνα, και τον 
κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι 
ΜΜΕ στην ανάπτυξη και την απασχόληση 
στην Ευρώπη· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο 
αυτό την υποστήριξή του στο πλαίσιο 
ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, όσον 
αφορά τα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και 
τα προγράμματα για ευφυή ενέργεια, και 
αυξάνει τις πιστώσεις πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις 
πληρωμών σε επιλεγμένες θέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 40
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συνιστά ένα 
προσωρινό και στοχευμένο εργαλείο και 
ότι η υλοποίησή του δεν πρέπει να 
εκτρέπει ούτε κονδύλια αλλά ούτε και την 
προσοχή από τις προτεραιότητες της ΕΕ 
που ορίζονται στον υποτομέα 1α, δηλαδή 
την έρευνα και την ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 41
Dominique Riquet, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro, Carl Haglund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
σχετικά με την ανεπάρκεια πόρων για τη 
χρηματοδότηση των κεντρικών πολιτικών 
σε σχέση με τη μεγέθυνση και την 
απασχόληση (έρευνα, καινοτομία, 
παιδεία, κ.λπ.) κατάσταση η οποία θα 
επιδεινωθεί με την επικείμενη 
χρηματοδότηση της στρατηγικής Ευρώπη 
2020·

17. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
σχετικά με την ανεπάρκεια πόρων για τη 
χρηματοδότηση των κεντρικών πολιτικών 
σε σχέση με τη μεγέθυνση και την 
απασχόληση κατάσταση η οποία θα 
επιδεινωθεί με την επικείμενη 
χρηματοδότηση της στρατηγικής Ευρώπη 
2020· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
πολιτικές όπως η παιδεία, η έρευνα, η 
καινοτομία, οι μεταφορές (ιδίως τα ΔΕΔ-
Μ) και ο τουρισμός διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 
μεγέθυνσης και της απασχόλησης·

Or. en
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Τροπολογία 42
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
σχετικά με την ανεπάρκεια πόρων για τη 
χρηματοδότηση των κεντρικών πολιτικών 
σε σχέση με τη μεγέθυνση και την 
απασχόληση (έρευνα, καινοτομία, παιδεία, 
κ.λπ.) κατάσταση η οποία θα επιδεινωθεί 
με την επικείμενη χρηματοδότηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

17. εκφράζει την έντονη ανησυχία του 
σχετικά με την ανεπάρκεια πόρων για τη 
χρηματοδότηση των κεντρικών πολιτικών 
σε σχέση με τη μεγέθυνση και την 
απασχόληση (έρευνα, καινοτομία, παιδεία,
κλίμα, διαστημική τεχνική, τουρισμός
κ.λπ.) κατάσταση η οποία θα επιδεινωθεί 
με την επικείμενη χρηματοδότηση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 43
Carl Haglund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. θεωρεί ότι έχει εξαιρετική σημασία 
οι νεοϊδρυθείσες ευρωπαϊκές 
δημοσιονομικές αρχές να 
χρηματοδοτηθούν εξαρχής κατάλληλα 
και επαρκώς ώστε να είναι σε θέση να 
συμβάλλουν στη σταθερότητα του 
ευρωπαϊκού και διεθνούς 
χρηματοπιστωτικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 44
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση 
της κοινής επιχείρησης της Ευρατόμ για 
τον ITER θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό 
το φως της πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά με τη χρηματοδότηση του ITER 
για το 2012 και το 2013· επαναλαμβάνει 
την ανησυχία του σχετικά με την 
προτεινόμενη χρηματοδότηση και την 
αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών που 
δεν συμβαδίζουν πλέον με τη αρχική 
πρόταση· θεωρεί, επομένως, ότι δεδομένων 
των καθυστερήσεων στην εκτέλεση του 
σχεδίου και προκειμένου να εγκριθεί 
συνολικό ποσό για το συγκεκριμένο 
επιμέρους τομέα μέσα στα πλαίσια του 
ΠΔΠ, καταλληλότερη δημοσιονομική 
επιλογή θα ήταν η περικοπή των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 
των πιστώσεων πληρωμών της θέσης 08 20 
02 κατά ΧΧ εκατομμύρια·

18. είναι, λοιπόν, πεπεισμένο ότι η 
χρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης της 
Ευρατόμ για τον ITER θα πρέπει να 
επανεξεταστεί·  επαναλαμβάνει την 
ανησυχία του σχετικά με την προτεινόμενη 
από την Επιτροπή χρηματοδότηση και την 
αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών που 
δεν συμβαδίζουν πλέον με τη αρχική 
πρόταση  και οι οποίες θα επιβάρυναν με 
ακόμη πιο άνισο τρόπο τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ σε σύγκριση με 
άλλα προγράμματα και σχέδια που 
υπάγονται σε στον ίδιο τομέα· θεωρεί, 
επομένως, ότι δεδομένων των 
καθυστερήσεων στην εκτέλεση του 
σχεδίου και προκειμένου να εγκριθεί 
συνολικό ποσό για το συγκεκριμένο 
επιμέρους τομέα μέσα στα πλαίσια του 
ΠΔΠ, καταλληλότερη δημοσιονομική 
επιλογή θα ήταν η περικοπή των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 
των πιστώσεων πληρωμών της θέσης 08 20 
02 κατά ΧΧ εκατομμύρια·

Or. en

Τροπολογία 45
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση 
της κοινής επιχείρησης της Ευρατόμ για 
τον ITER θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό 
το φως της πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά με τη χρηματοδότηση του ITER 
για το 2012 και το 2013· επαναλαμβάνει 
την ανησυχία του σχετικά με την 
προτεινόμενη χρηματοδότηση και την 
αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών

18. είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση 
της κοινής επιχείρησης της Ευρατόμ για 
τον ITER θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό 
το φως της πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά με τη χρηματοδότηση του ITER 
για το 2012 και το 2013· δηλώνει ότι δεν 
είναι διατεθειμένο να δεχτεί ανακατανομή 
εντός του υφιστάμενου 7ου 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και 
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που δεν συμβαδίζουν πλέον με τη αρχική 
πρόταση· θεωρεί, επομένως, ότι δεδομένων 
των καθυστερήσεων στην εκτέλεση του 
σχεδίου και προκειμένου να εγκριθεί 
συνολικό ποσό για το συγκεκριμένο 
επιμέρους τομέα μέσα στα πλαίσια του 
ΠΔΠ, καταλληλότερη δημοσιονομική 
επιλογή θα ήταν η περικοπή των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 
των πιστώσεων πληρωμών της θέσης 08 20 
02 κατά ΧΧ εκατομμύρια·

ανάπτυξης προκειμένου να καλυφθούν 
χρηματοδοτικές ανάγκες που δεν 
συμβαδίζουν πλέον με την αρχική 
πρόταση· θεωρεί, επομένως, ότι δεδομένων 
των καθυστερήσεων στην εκτέλεση του 
σχεδίου και προκειμένου να 
δρομολογηθούν οι διαπραγματεύσεις με 
το Συμβούλιο σχετικά με την μελλοντική 
χρηματοδότηση του ITER, 
καταλληλότερη δημοσιονομική επιλογή θα 
ήταν η περικοπή των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών της θέσης 08 20 02 κατά ΧΧ 
εκατομμύρια·

Or. en

Τροπολογία 46
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση 
της κοινής επιχείρησης της Ευρατόμ για 
τον ITER θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό 
το φως της πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά με τη χρηματοδότηση του ITER 
για το 2012 και το 2013· επαναλαμβάνει 
την ανησυχία του σχετικά με την 
προτεινόμενη χρηματοδότηση και την 
αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών που 
δεν συμβαδίζουν πλέον με τη αρχική 
πρόταση· θεωρεί, επομένως, ότι δεδομένων 
των καθυστερήσεων στην εκτέλεση του 
σχεδίου και προκειμένου να εγκριθεί 
συνολικό ποσό για το συγκεκριμένο 
επιμέρους τομέα μέσα στα πλαίσια του 
ΠΔΠ, καταλληλότερη δημοσιονομική 
επιλογή θα ήταν η περικοπή των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 
των πιστώσεων πληρωμών της θέσης 08 20 
02 κατά ΧΧ εκατομμύρια·

18. είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση 
της κοινής επιχείρησης της Ευρατόμ για 
τον ITER θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό 
το φως της πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά με τη χρηματοδότηση του ITER 
για το 2012 και το 2013, ανεξάρτητα από 
την τοποθέτηση όσον αφορά τις 
προτεινόμενες προτεραιότητες για τη 
χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα 
της ενέργειας και ανεξάρτητα από τις 
ενδιαφερόμενες εταιρίες· επαναλαμβάνει 
την ανησυχία του σχετικά με την 
προτεινόμενη χρηματοδότηση και την 
αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών που 
δεν συμβαδίζουν πλέον με τη αρχική 
πρόταση· επιβεβαιώνει την ανάγκη για 
διεξαγωγή αυστηρού ανεξάρτητου 
ελέγχου των υπερβάσεων όσον αφορά 
τους λογαριασμούς· θεωρεί, επομένως, ότι 
δεδομένων των καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση του σχεδίου και προκειμένου να 
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εγκριθεί συνολικό ποσό για το 
συγκεκριμένο επιμέρους τομέα μέσα στα 
πλαίσια του ΠΔΠ, καταλληλότερη 
δημοσιονομική επιλογή θα ήταν η 
περικοπή των πιστώσεων ανάληψης 
υποχρεώσεων και των πιστώσεων 
πληρωμών της θέσης 08 20 02 κατά ΧΧ 
εκατομμύρια·

Or. en

Τροπολογία 47
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υποστηρίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για εισαγωγή πιστώσεων 
πληρωμών στον τομέα του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να 
απλοποιηθούν οι οικονομικές διαδικασίες 
που σχετίζονται με εφαρμογές που έχουν 
εγκριθεί από τους δύο βραχίονες της 
αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής· 
κατά συνέπεια επαναφέρει την αρχική 
τιμή σημειώνοντας ότι μπορεί να είναι 
ανεπαρκής την κάλυψη των αναγκών του 
2011·

Or. en

Τροπολογία 48
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι οι πρόσφατες 
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παγκόσμιες εξελίξεις όσον αφορά την 
ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
όπως και η βιομηχανική δολιοφθορά 
απαιτούν την ταχεία αντίδραση της 
Επιτροπής όσον αφορά τη χάραξη μιας 
στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο·

Or. en

Τροπολογία 49
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. είναι πεπεισμένο ότι χρειάζεται μια 
στρατηγική οπτική όσον αφορά την 
ενεργειακή κατάσταση της Ευρώπης·  
επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ορίσει 
ένα στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών (ΣΕΤ) οι συνθήκες 
χρηματοδότησης του οποίου είναι ακόμη 
ασαφείς·  για αυτόν τον λόγο δημιούργησε 
θέσεις «προς υπόμνηση» για διάφορους 
τομείς του σχεδίου ΣΕΤ, οι οποίες θα 
πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούνται 
σύντομα·

Or. en

Τροπολογία 50
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει τη λύπη του για την 
περιοριστική προσέγγιση του Συμβουλίου 
στις πληρωμές, που περικόπηκαν κατά 

20. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για 
επίδειξη ευαισθησίας όσον αφορά την 
χρηματοοικονομική κατάσταση στο 
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1,075 δισ. (το μισό από το ποσό αυτό 
αφορά τη συμπλήρωση της περιόδου 
προγραμματισμού 2006-2010) σε σχέση με 
τις προβλέψεις της Επιτροπής σχετικά με 
τις ανάγκες σε πληρωμές για το 2011· 
υπογραμμίζει ότι οι τελευταίες είχαν ήδη 
αξιολογηθεί από το Κοινοβούλιο ως 
πιθανώς κατώτερες από τις ανάγκες, και 
ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο την απαιτούμενη 
κάλυψη της καθυστέρησης στην εφαρμογή 
των προγραμμάτων μετά την αργή 
εκκίνησή τους στις αρχές της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013·

σύνολο της ΕΕ, συμφωνεί με την 
περιοριστική προσέγγιση του Συμβουλίου 
στις πληρωμές, που περικόπηκαν κατά 
1,075 δισ. (το μισό από το ποσό αυτό 
αφορά τη συμπλήρωση της περιόδου 
προγραμματισμού 2006-2010) σε σχέση με 
τις προβλέψεις της Επιτροπής σχετικά με 
τις ανάγκες σε πληρωμές για το 2011· 
υπογραμμίζει ότι οι τελευταίες είχαν ήδη 
αξιολογηθεί από το Κοινοβούλιο ως 
πιθανώς κατώτερες από τις ανάγκες, και 
ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο την απαιτούμενη 
κάλυψη της καθυστέρησης στην εφαρμογή 
των προγραμμάτων μετά την αργή 
εκκίνησή τους στις αρχές της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013·

Or. en

Τροπολογία 51
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. εκφράζει τη λύπη του για την 
περιοριστική προσέγγιση του Συμβουλίου 
στις πληρωμές, που περικόπηκαν κατά 
1,075 δισ. (το μισό από το ποσό αυτό 
αφορά τη συμπλήρωση της περιόδου 
προγραμματισμού 2006-2010) σε σχέση με 
τις προβλέψεις της Επιτροπής σχετικά με 
τις ανάγκες σε πληρωμές για το 2011· 
υπογραμμίζει ότι οι τελευταίες είχαν ήδη 
αξιολογηθεί από το Κοινοβούλιο ως 
πιθανώς κατώτερες από τις ανάγκες, και 
ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο την απαιτούμενη 
κάλυψη της καθυστέρησης στην εφαρμογή 
των προγραμμάτων μετά την αργή 
εκκίνησή τους στις αρχές της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013·

20. εκφράζει τη λύπη του για την 
περιοριστική προσέγγιση του Συμβουλίου 
στις πληρωμές, που περικόπηκαν κατά 
1,075 δισ. (το μισό από το ποσό αυτό 
αφορά τη συμπλήρωση της περιόδου 
προγραμματισμού 2006-2010) σε σχέση με 
τις προβλέψεις της Επιτροπής σχετικά με 
τις ανάγκες σε πληρωμές για το 2011· 
υπογραμμίζει ότι οι τελευταίες είχαν ήδη 
αξιολογηθεί από το Κοινοβούλιο ως 
πιθανώς κατώτερες από τις ανάγκες, και 
ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο την απαιτούμενη 
κάλυψη της καθυστέρησης στην εφαρμογή 
των προγραμμάτων μετά την αργή 
εκκίνησή τους στις αρχές της περιόδου 
προγραμματισμού 2007-2013 όπως και τις 
πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις 
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που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
ανάκαμψη της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 52
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπληρώσει τις υπάρχουσες κατηγορίες 
δαπανών για τα διαρθρωτικά ταμεία  με 
κατηγορίες που να στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση του αντικτύπου της 
κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 53
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υποστηρίζει, σύμφωνα με τις 
προτεραιότητές του, την έναρξη
δοκιμαστικού σχεδίου για πλατφόρμα 
αριστείας στη μακροπεριφέρεια του 
Δούναβη, με στόχο την υπογράμμιση της 
κοινής περιφερειακής ταυτότητας μέσω 
προγραμμάτων κατάρτισης και 
σεμιναρίων για νέους·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 54
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. υποστηρίζει, σύμφωνα με τις 
προτεραιότητές του, την έναρξη 
δοκιμαστικού σχεδίου για πλατφόρμα 
αριστείας στη μακροπεριφέρεια του 
Δούναβη, με στόχο την υπογράμμιση της 
κοινής περιφερειακής ταυτότητας μέσω 
προγραμμάτων κατάρτισης και 
σεμιναρίων για νέους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 55
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος 
της ΚΓΠ είναι η εξασφάλιση 
σταθερότητας στην αγορά, επισιτιστικής 
ασφάλειας και προστασίας του φυσικού 
τοπίου, και στο πλαίσιο αυτό καλεί την 
Επιτροπή να προβλέψει στον 
προϋπολογισμό του 2011 ένα 
χρηματοδοτικό περιθώριο προκειμένου 
να είναι εξασφαλισμένα τα αναγκαία μέσα 
για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, σε περίπτωση που η 
αγορά παρουσιάσει φαινόμενα αστάθειας 
το 2011·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 56
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος 
της ΚΓΠ είναι η εξασφάλιση 
σταθερότητας στην αγορά, επισιτιστικής 
ασφάλειας και προστασίας του φυσικού 
τοπίου, και στο πλαίσιο αυτό καλεί την 
Επιτροπή να προβλέψει στον 
προϋπολογισμό του 2011 ένα 
χρηματοδοτικό περιθώριο προκειμένου 
να είναι εξασφαλισμένα τα αναγκαία μέσα 
για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, σε περίπτωση που η 
αγορά παρουσιάσει φαινόμενα αστάθειας 
το 2011·

23. επισημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος 
της ΚΓΠ είναι η εξασφάλιση 
σταθερότητας στην αγορά, επισιτιστικής 
ασφάλειας και προστασίας του φυσικού 
τοπίου· καλεί την Επιτροπή να 
παρακολουθεί προσεκτικά τις γεωργικές 
αγορές προκειμένου να αντιδρά σε 
απρόβλεπτες καταστάσεις όπως η ακραία 
αστάθεια των τιμών·

Or. en

Τροπολογία 57
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. επισημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος 
της ΚΓΠ είναι η εξασφάλιση 
σταθερότητας στην αγορά, επισιτιστικής 
ασφάλειας και προστασίας του φυσικού 
τοπίου, και στο πλαίσιο αυτό καλεί την 
Επιτροπή να προβλέψει στον 
προϋπολογισμό του 2011 ένα 
χρηματοδοτικό περιθώριο προκειμένου να 
είναι εξασφαλισμένα τα αναγκαία μέσα για 
την απρόσκοπτη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, σε περίπτωση που η 
αγορά παρουσιάσει φαινόμενα αστάθειας 
το 2011·

23. επισημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος 
της ΚΓΠ θα πρέπει να  είναι η εξασφάλιση 
σταθερότητας στην αγορά, επισιτιστικής 
ασφάλειας, δίκαιων τιμών και αγροτικού 
εισοδήματος, περιλαμβανομένης της 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
φυσικού τοπίου, και στο πλαίσιο αυτό 
καλεί την Επιτροπή να προβλέψει στον 
προϋπολογισμό του 2011 ένα 
χρηματοδοτικό περιθώριο προκειμένου να 
είναι εξασφαλισμένα τα αναγκαία μέσα για 
την επίτευξη αυτών των στόχων, για την 
αποφυγή περαιτέρω αστάθειας των τιμών 
και την αντιμετώπιση επειγουσών 
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προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η 
απώλεια βιοποικιλότητας και 
γονιμότητας του εδάφους όπως και η 
εξάντληση των υδάτινων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 58
Carl Haglund, Anne E. Jensen, Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη 
στρατηγική της ΕΕ για το σχέδιο δράσης 
για την περιφέρεια της Βαλτικής 
Θάλασσας  οι προτεινόμενες δράσεις θα 
πρέπει να χρηματοδοτούνται κατά το 
δυνατόν από υπάρχοντες πόρους, 
συμπεριλαμβανομένων του διαρθρωτικού
ταμείου και του ταμείου συνοχής· 
επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά 
με τη στρατηγική τη ΕΕ για την 
περιφέρεια της Βαλτικής, η στρατηγική 
βασίζεται στην αποτελεσματικότερη 
χρήση των υπαρχόντων μέσων και 
ταμείων της ΕΕ, όπως και σε άλλους 
υπάρχοντες πόρους και χρηματοδοτικά 
μέσα· υπογραμμίζει ότι η στρατηγική 
αυτή θα αναγνωριστεί και να 
χρηματοδοτηθεί κατάλληλα·

Or. en

Τροπολογία 59
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί 
προσεκτικά τις γεωργικές αγορές 
προκειμένου να αντιδρά σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις όπως η ακραία αστάθεια 
των τιμών· υπενθυμίζει το γεγονός ότι 
πρέπει να εφαρμοστεί κατ’ ελάχιστο το 
απαιτούμενο περιθώριο ύψους 
τουλάχιστον 300 εκατομμυρίων ευρώ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 60
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. θεωρεί ότι σε αυτόν τον τομέα θα 
πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
ενίσχυση των αειφόρων καλλιεργητικών 
συστημάτων, τα οποία διατηρούν τη 
βιοποικιλότητα, προστατεύουν τους 
υδάτινους πόρους και τη γονιμότητα του 
εδάφους, και τα οποία σέβονται τους 
στόχους της προστασίας των ζώων και 
της διατήρησης της απασχόλησης·  

Or. en

Τροπολογία 61
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. αναγνωρίζει το όφελος από την 
διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ για 

διαγράφεται
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έκτακτη χρηματοδότηση του 
γαλακτοκομικού τομέα με τον 
προϋπολογισμό του 2010· υποστηρίζει τη 
δημιουργία νέας θέσης στον 
προϋπολογισμό, ως ταμείου 
γαλακτοκομικών, με στόχο την 
υποστήριξη του εκσυγχρονισμού, της 
διαφοροποίησης και αναδιάρθρωσης, και 
της βελτίωσης της εμπορικής 
προώθησης· επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
έχει ήδη εγκρίνει ταμείο γαλακτοκομικών· 

Or. en

Τροπολογία 62
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. αναγνωρίζει το όφελος από την 
διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ για 
έκτακτη χρηματοδότηση του 
γαλακτοκομικού τομέα με τον 
προϋπολογισμό του 2010· υποστηρίζει τη 
δημιουργία νέας θέσης στον 
προϋπολογισμό, ως ταμείου
γαλακτοκομικών, με στόχο την 
υποστήριξη του εκσυγχρονισμού, της 
διαφοροποίησης και αναδιάρθρωσης, και 
της βελτίωσης της εμπορικής 
προώθησης· επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
έχει ήδη εγκρίνει ταμείο γαλακτοκομικών· 

25. υποστηρίζει τη δημιουργία νέας θέσης 
του προϋπολογισμού για τον 
γαλακτοκομικό τομέα, προκειμένου να 
προαχθεί ο εκσυγχρονισμός του τομέα και 
η εμπορική προώθηση των προϊόντων 
του, αν και σε χαμηλότερο επίπεδο από 
ό,τι προτείνεται· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει ταμείο 
γαλακτοκομικών·

Or. en

Τροπολογία 63
Anne E. Jensen, Carl Haglund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. αναγνωρίζει το όφελος από την 
διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ για 
έκτακτη χρηματοδότηση του 
γαλακτοκομικού τομέα με τον 
προϋπολογισμό του 2010· υποστηρίζει τη 
δημιουργία νέας θέσης στον 
προϋπολογισμό, ως ταμείου 
γαλακτοκομικών, με στόχο την υποστήριξη 
του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης 
και αναδιάρθρωσης, και της βελτίωσης της 
εμπορικής προώθησης· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει ταμείο 
γαλακτοκομικών· 

25. αναγνωρίζει το όφελος από την 
διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ για 
έκτακτη χρηματοδότηση του 
γαλακτοκομικού τομέα με τον 
προϋπολογισμό του 2010· υποστηρίζει τη 
δημιουργία νέας θέσης στον 
προϋπολογισμό, ως ταμείου 
γαλακτοκομικών, με στόχο την υποστήριξη 
του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης 
και αναδιάρθρωσης, και της βελτίωσης της 
εμπορικής προώθησης, σημειώνει ωστόσο 
ότι η κατάσταση της αγοράς σε αυτόν τον 
τομέα έχει βελτιωθεί σημαντικά και ότι οι 
προτεινόμενες πιστώσεις ενδέχεται να 
είναι υπερβολικά υψηλές· επισημαίνει ότι 
η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει ταμείο 
γαλακτοκομικών· 

Or. en

Τροπολογία 64
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. αναγνωρίζει το όφελος από την 
διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ για 
έκτακτη χρηματοδότηση του 
γαλακτοκομικού τομέα με τον 
προϋπολογισμό του 2010· υποστηρίζει τη 
δημιουργία νέας θέσης στον 
προϋπολογισμό, ως ταμείου 
γαλακτοκομικών, με στόχο την υποστήριξη 
του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης 
και αναδιάρθρωσης, και της βελτίωσης της 
εμπορικής προώθησης· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει ταμείο 
γαλακτοκομικών· 

25. αναγνωρίζει το όφελος από την 
διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ για 
έκτακτη χρηματοδότηση του 
γαλακτοκομικού τομέα με τον 
προϋπολογισμό του 2010· υποστηρίζει τη 
δημιουργία νέας θέσης στον 
προϋπολογισμό, ως ταμείου 
γαλακτοκομικών, με στόχο την υποστήριξη 
του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης 
και αναδιάρθρωσης, και της βελτίωσης της 
διαπραγματευτικής θέσης των 
παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την 
αυξανόμενη αγοραία ισχύ των 
μεταποιητών και των εμπόρων λιανικής 
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πώλησης·   επισημαίνει ότι η Επιτροπή 
έχει ήδη εγκρίνει ταμείο γαλακτοκομικών·

Or. en

Τροπολογία 65
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. αναγνωρίζει το όφελος από την 
διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ για 
έκτακτη χρηματοδότηση του 
γαλακτοκομικού τομέα με τον 
προϋπολογισμό του 2010· υποστηρίζει τη 
δημιουργία νέας θέσης στον 
προϋπολογισμό, ως ταμείου 
γαλακτοκομικών, με στόχο την υποστήριξη 
του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης 
και αναδιάρθρωσης, και της βελτίωσης της 
εμπορικής προώθησης· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει ταμείο 
γαλακτοκομικών· 

25. αμφισβητεί το όφελος από την διάθεση 
300 εκατομμυρίων ευρώ για έκτακτη 
χρηματοδότηση του γαλακτοκομικού 
τομέα με τον προϋπολογισμό του 2010· 
εκφράζει αντιρρήσεις ως προς τη 
δημιουργία νέας θέσης στον 
προϋπολογισμό, ως ταμείου 
γαλακτοκομικών, με στόχο την υποστήριξη 
του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης 
και αναδιάρθρωσης, και της βελτίωσης της 
εμπορικής προώθησης· επισημαίνει 
ωστόσο ότι η κατάσταση της αγοράς σε 
αυτόν τον τομέα έχει βελτιωθεί 
σημαντικά και ότι οι προτεινόμενες 
πιστώσεις ενδέχεται να είναι υπερβολικά 
υψηλές·  επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
ήδη εγκρίνει ταμείο γαλακτοκομικών και 
ότι αυτό συμβάλλει στη δημιουργία 
περιθωρίων π.χ. για την αποφυγή της 
αστάθειας των τιμών σε αυτόν τον τομέα·

Or. en

Τροπολογία 66
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. αναγνωρίζει το όφελος από την 
διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ για 
έκτακτη χρηματοδότηση του 
γαλακτοκομικού τομέα με τον 
προϋπολογισμό του 2010· υποστηρίζει τη 
δημιουργία νέας θέσης στον 
προϋπολογισμό, ως ταμείου 
γαλακτοκομικών, με στόχο την υποστήριξη 
του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης 
και αναδιάρθρωσης, και της βελτίωσης της 
εμπορικής προώθησης· επισημαίνει ότι η 
Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει ταμείο 
γαλακτοκομικών· 

25. αναγνωρίζει το όφελος από την 
διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ για 
έκτακτη χρηματοδότηση του 
γαλακτοκομικού τομέα με τον 
προϋπολογισμό του 2010· υποστηρίζει τη 
δημιουργία νέας θέσης στον 
προϋπολογισμό, ως ταμείου 
γαλακτοκομικών, με στόχο την υποστήριξη 
του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης 
και αναδιάρθρωσης, και της βελτίωσης της 
εμπορικής προώθησης· 

Or. en

Τροπολογία 67
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί το 
εθνικό πρόγραμμα στήριξης για τον 
αμπελοοινικό τομέα, αν και σε 
χαμηλότερο επίπεδο·  επισημαίνει ότι 
κατά τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος 
του αμπελοοινοκού τομέα η Επιτροπή 
δήλωσε ρητά ότι η συγκεκριμένη 
μεταρρύθμιση θα ήταν δημοσιονομικά 
ουδέτερη·

26. θεωρεί ότι πρέπει να διαγραφεί το 
εθνικό πρόγραμμα στήριξης για τον 
αμπελοοινικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 68
Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο 
διαφώνησε ρητά με τη χρήση πιστώσεων 
για ζωντανά ζώα που χρησιμοποιούνται 
σε ταυρομαχίες όπου πληγώνονται μέχρι 
θανάτου και επισημαίνει ότι αναμένει από 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι αυτός ο 
περιορισμός θα τεθεί σε εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 69
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία 
και το σχέδιο διανομής γάλακτος στα 
σχολεία είναι σημαντικά προγράμματα από 
την άποψη ότι ενθαρρύνουν την υγιεινή 
διατροφή των παιδιών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την προτεινόμενη 
αύξηση της χρηματοδότησης των δύο 
αυτών σχεδίων και αποφασίζει να αυξήσει 
περαιτέρω τις πιστώσεις τους· 
υπογραμμίζει τη σημασία του 
προγράμματος για τους ενδεείς και 
αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις του, 
υπενθυμίζει ωστόσο ότι το πρόγραμμα 
πρέπει να εκτελεστεί υπό το φως της 
διαδικασίας ενώπιον του Γενικού 
Δικαστηρίου·

27. αναγνωρίζει ότι το σχέδιο προώθησης 
της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία 
και το σχέδιο διανομής γάλακτος στα 
σχολεία είναι σημαντικά προγράμματα από 
την άποψη ότι ενθαρρύνουν την υγιεινή 
διατροφή των παιδιών· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την προτεινόμενη 
αύξηση της χρηματοδότησης των δύο 
αυτών σχεδίων και αποφασίζει να αυξήσει 
περαιτέρω τις πιστώσεις τους· 
υπογραμμίζει τη σημασία του 
προγράμματος για τους ενδεείς και 
αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις του·

Or. en
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Τροπολογία 70
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. υποστηρίζει, σύμφωνα με τις 
προτεραιότητές του, τη δημιουργία 
δοκιμαστικού σχεδίου για την προώθηση 
της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ νέων γεωργών, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας στην 
Ευρώπη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 71
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. είναι πεπεισμένο ότι το LIFE+ 
(χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, 
για την περίοδο 2007-2013) θα πρέπει να 
ενισχυθεί περαιτέρω προκειμένου να 
συμμορφωθεί προς τα πρόσθετα μέτρα· 
τονίζει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
αποτελούν προτεραιότητα της 
περιβαλλοντικής και της γεωργικής 
πολιτικής και ότι η αύξηση της 
χρηματοδότησης είναι καθοριστική για τη 
διατήρηση της φύσης και της 
βιοποικιλότητας·

29. είναι πεπεισμένο ότι το LIFE+ 
(χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, 
για την περίοδο 2007-2013) θα πρέπει να 
ενισχυθεί περαιτέρω προκειμένου να 
συμμορφωθεί προς τα πρόσθετα μέτρα· 
τονίζει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
αποτελούν προτεραιότητα της 
περιβαλλοντικής και της γεωργικής 
πολιτικής και ότι η αύξηση της 
χρηματοδότησης είναι καθοριστική για τη 
διατήρηση της φύσης και της 
βιοποικιλότητας· θεωρεί ότι εκτός από το 
LIFE+, κριτήρια για την αειφόρο 
ανάπτυξη θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη σε όλους τους συναφείς 
μηχανισμούς της ΕΕ· 

Or. en
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Τροπολογία 72
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί διάφορα προγράμματα, όπως 
το Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση 
των συνεπειών της τρομοκρατίας, 
ουσιαστικά για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης, και 
επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο 
πρόγραμμα Δάφνη –Καταπολέμηση της 
βίας, στο πλαίσιο των οποίων δεν είναι 
δυνατή η χρηματοδότηση προγραμμάτων 
που αξίζει να χρηματοδοτηθούν, λόγω 
έλλειψης πιστώσεων, καθώς και στο 
Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική 
ενημέρωση·

30. θεωρεί ότι οι διάφορες πρωτοβουλίες 
δυνάμει του προγράμματος της 
Στοκχόλμης - ιδίως εκείνες που έχουν 
σχέση με τη μετανάστευση - θα πρέπει να 
εγγραφούν στον προϋπολογισμό έχοντας 
υπόψη τα περιοριστικά αποτελέσματα 
της κρίσης στην κινητικότητα των 
ανθρώπων και όχι στη βάση της 
προπαγάνδας μολονότι σε χαμηλότερο 
επίπεδο από το προτεινόμενο, και 
επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο 
πρόγραμμα Δάφνη –Καταπολέμηση της 
βίας, στο πλαίσιο των οποίων δεν είναι 
δυνατή η χρηματοδότηση προγραμμάτων 
που αξίζει να χρηματοδοτηθούν, λόγω 
έλλειψης πιστώσεων, καθώς και στο 
Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική 
ενημέρωση·

Or. en

Τροπολογία 73
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί διάφορα προγράμματα, όπως 
το Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση 
των συνεπειών της τρομοκρατίας, 
ουσιαστικά για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης, και
επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο 
πρόγραμμα Δάφνη –Καταπολέμηση της 

30. επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο 
πρόγραμμα Δάφνη –Καταπολέμηση της 
βίας, στο πλαίσιο των οποίων δεν είναι 
δυνατή η χρηματοδότηση προγραμμάτων 
που αξίζει να χρηματοδοτηθούν, λόγω 
έλλειψης πιστώσεων, καθώς και στο 
Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική 
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βίας, στο πλαίσιο των οποίων δεν είναι 
δυνατή η χρηματοδότηση προγραμμάτων 
που αξίζει να χρηματοδοτηθούν, λόγω 
έλλειψης πιστώσεων, καθώς και στο 
Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική 
ενημέρωση·

ενημέρωση·

Or. en

Τροπολογία 74
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί διάφορα προγράμματα, όπως το 
Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των 
συνεπειών της τρομοκρατίας, ουσιαστικά 
για την εφαρμογή του προγράμματος της 
Στοκχόλμης, και επαναλαμβάνει τη 
στήριξή του στο πρόγραμμα Δάφνη –
Καταπολέμηση της βίας, στο πλαίσιο των 
οποίων δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση 
προγραμμάτων που αξίζει να 
χρηματοδοτηθούν, λόγω έλλειψης 
πιστώσεων, καθώς και στο Πρόληψη των 
ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση·

30. θεωρεί διάφορα προγράμματα, όπως το 
Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των 
συνεπειών της τρομοκρατίας, ουσιαστικά 
για την εφαρμογή του προγράμματος της 
Στοκχόλμης, και επαναλαμβάνει τη 
στήριξή του στο πρόγραμμα Δάφνη –
Καταπολέμηση της βίας, στο πλαίσιο των 
οποίων δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση 
προγραμμάτων που αξίζει να 
χρηματοδοτηθούν, λόγω έλλειψης 
πιστώσεων, καθώς και στο Πρόληψη των 
ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση· στο 
πλαίσιο αυτό, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία 
στην καταπολέμηση της βίας που 
ασκείται στις γυναίκες, μεταξύ άλλων 
μέσω της υποχρεωτικής άμβλωσης, της 
πρακτικής του ακρωτηριασμού των 
γεννητικών οργάνων των γυναικών, του 
εξαναγκασμού σε στείρωση ή οιασδήποτε 
άλλης βάναυσης, απάνθρωπης ή 
υποτιμητικής μεταχείρισης· 

Or. en
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Τροπολογία 75
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί διάφορα προγράμματα, όπως 
το Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση 
των συνεπειών της τρομοκρατίας, 
ουσιαστικά για την εφαρμογή του 
προγράμματος της Στοκχόλμης, και 
επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο 
πρόγραμμα Δάφνη –Καταπολέμηση της 
βίας, στο πλαίσιο των οποίων δεν είναι 
δυνατή η χρηματοδότηση προγραμμάτων 
που αξίζει να χρηματοδοτηθούν, λόγω 
έλλειψης πιστώσεων, καθώς και στο 
Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική 
ενημέρωση·

30. θεωρεί ότι τα προγράμματα αυτά 
έχουν μεγάλη σημασία για την εφαρμογή 
του προγράμματος της Στοκχόλμης, και 
επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο 
πρόγραμμα Δάφνη –Καταπολέμηση της 
βίας, στο πλαίσιο των οποίων δεν είναι 
δυνατή η χρηματοδότηση προγραμμάτων 
που αξίζει να χρηματοδοτηθούν, λόγω 
έλλειψης πιστώσεων, καθώς και στο 
Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική 
ενημέρωση·

Or. en

Τροπολογία 76
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. δεδομένου ότι δεν του έχουν υποβληθεί 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα 
περαιτέρω στάδια του σχεδίου SIS II, 
θεωρεί ότι η εγγραφή των πιστώσεων σε 
αποθεματικό αποτελεί το καταλληλότερο 
μέσο για να λάβει τις ζητηθείσες 
πληροφορίες·

31. δεδομένου ότι δεν του έχουν υποβληθεί 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα 
περαιτέρω στάδια του σχεδίου SIS II, 
θεωρεί ότι η εγγραφή των πιστώσεων σε 
αποθεματικό αποτελεί το καταλληλότερο 
μέσο για να λάβει τις ζητηθείσες 
πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες 
βελτιώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 77
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. θεωρεί ότι ο προγραμματισμός που 
παρουσιάζεται στο έγγραφο εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής της 21ης 
Σεπτεμβρίου 2010 δεν αρκεί για να 
ικανοποιήσει τις αιτήσεις ενημέρωσης 
του Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
απαραίτητες βελτιώσεις και μια πλήρη 
επισκόπηση της εγγραφής του SIS ΙΙ στον 
προϋπολογισμό·

Or. en

Τροπολογία 78
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. υπενθυμίζει ότι ο τομέας 3Β 
περιλαμβάνει πολιτικές που έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
ευρωπαίων πολιτών, και είναι απόλυτα 
πεπεισμένο ότι με το περιορισμένο 
περιθώριο που καθορίζεται στο τρέχον 
ΠΔΠ δεν είναι δυνατή η πλήρης 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει ο συγκεκριμένος τομέας· 
τονίζει ότι η προτεινόμενη 
χρηματοδότηση των συγκεκριμένων 
μέσων από το Συμβούλιο δεν συνάδει με 
τις κύριες προτεραιότητες που καλύπτει ο 
συγκεκριμένος τομέας, υπογραμμίζει δε 
ιδιαίτερα ότι τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 
εκτέλεσης των προγραμμάτων για τους 
νέους αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα 
αυτά δικαιολογούν πολύ μεγαλύτερη 

32. υπενθυμίζει ότι ο τομέας 3Β 
περιλαμβάνει πολιτικές που έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
ευρωπαίων πολιτών, υπογραμμίζει δε 
ιδιαίτερα ότι τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά 
εκτέλεσης των προγραμμάτων για τους 
νέους αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα 
αυτά δικαιολογούν πολύ μεγαλύτερη 
επένδυση·
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επένδυση·

Or. en

Τροπολογία 79
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. θεωρεί αναγκαίο να υποβάλει η 
Επιτροπή ολοκληρωμένη στρατηγική για 
τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους 
πολίτες της ΕΕ και τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Σφαίρας, 
σύμφωνα με την Κοινή Διοργανική 
Διακήρυξη σχετικά με τη «Σύμπραξη για 
την επικοινωνιακή προβολή των 
ευρωπαϊκών θεμάτων», του Οκτωβρίου 
του 2008· 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 80
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. είναι απολύτως πεπεισμένο ότι ο ρόλος 
της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα δεν 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα 
μέσα στα περιθώρια που προβλέπονται στο 
ΠΔΠ, και ότι η εν λόγω στενότητα πόρων 
δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από τα δύο 
σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής με συμβιβασμούς 
της τελευταίας στιγμής, χωρίς τον 
απαιτούμενο προβληματισμό σχετικά με 
τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες· υπενθυμίζει 

35. είναι απολύτως πεπεισμένο ότι ο ρόλος 
της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα δεν 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα 
μέσα στα περιθώρια που προβλέπονται στο 
ΠΔΠ, και ότι η εν λόγω στενότητα πόρων 
δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από τα δύο 
σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής με συμβιβασμούς 
της τελευταίας στιγμής, χωρίς τον 
απαιτούμενο προβληματισμό σχετικά με 
τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες· υπενθυμίζει 
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ότι η αναθεώρηση του ΠΔΠ και η
προσαρμογή του ανώτατου ορίου της 
κατηγορίας 4 στις ανάγκες που έχουν 
προκύψει και δεν ήταν δυνατόν να
ληφθούν υπόψη το 2006 αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
διαχειρισιμότητα και τη βιωσιμότητα του 
τομέα·

ότι η επανεξέταση του ΠΔΠ και η
αναθεώρηση του ανώτατου ορίου της 
κατηγορίας 4 προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι ανάγκες που έχουν προκύψει και
οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να είχαν  
προβλεφθεί το 2006 αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διαχειρισιμότητα και τη 
βιωσιμότητα του τομέα·

Or. en

Τροπολογία 81
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να 
μην περικόψει αυθαίρετα πιστώσεις για 
βοήθεια προς την Παλαιστίνη, για την 
ειρηνευτική διαδικασία και για την 
UNRWA· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την 
ακράδαντη πεποίθησή του ότι οι 
αποκλίσεις όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας σε παγκόσμια κλίμακα –όπου η 
ΕΕ συνολικά είναι ο πρώτος χορηγός- και 
η περιορισμένη επιρροή του στην 
ειρηνευτική διαδικασία δεν είναι ούτε 
δικαιολογημένες ούτε κατανοητές, και 
χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ριζικά, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της νεοσύστατης 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης·

37. επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να 
περικόψει πιστώσεις για βοήθεια προς την 
Παλαιστίνη, για την ειρηνευτική 
διαδικασία και για την UNRWA· 

Or. en

Τροπολογία 82
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην 
προτεινόμενη ανακατανομή πιστώσεων 
από διάφορα μέσα και προγράμματα στα 
συνοδευτικά μέτρα για τη μπανάνα και το 
Μέσο συνεργασίας με τα βιομηχανικά 
κράτη (ICI+), η χρηματοδότηση των 
οποίων δεν προβλεπόταν όταν θεσπίστηκε 
το τρέχον ΠΔΠ, επιβεβαιώνοντας ωστόσο 
παράλληλα και την υποστήριξή του στα 
συγκεκριμένα μέσα· υπογραμμίζει ότι το 
μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας δεν 
μπορεί να θεωρείται ταμείο που θα 
μπορούσε να κινητοποιείται για τη 
χρηματοδότηση οποιασδήποτε νέας 
ανάγκης προκύψει στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά έχει 
συσταθεί και χρηματοδοτείται για 
συγκεκριμένους στόχους για τους οποίους 
η ΕΕ έχει δεσμευτεί κατά καιρούς·

38. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην 
προτεινόμενη ανακατανομή πιστώσεων 
από διάφορα μέσα και προγράμματα στα 
συνοδευτικά μέτρα για τη μπανάνα και το 
Μέσο συνεργασίας με τα βιομηχανικά 
κράτη (ICI+), η χρηματοδότηση των 
οποίων δεν προβλεπόταν όταν θεσπίστηκε 
το τρέχον ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι το μέσο 
αναπτυξιακής συνεργασίας δεν μπορεί να 
θεωρείται ταμείο που θα μπορούσε να 
κινητοποιείται για τη χρηματοδότηση 
οποιασδήποτε νέας ανάγκης προκύψει 
στον τομέα της αναπτυξιακής 
συνεργασίας, αλλά έχει συσταθεί και 
χρηματοδοτείται για συγκεκριμένους 
στόχους για τους οποίους η ΕΕ έχει 
δεσμευτεί κατά καιρούς·

Or. en

Τροπολογία 83
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην 
προτεινόμενη ανακατανομή πιστώσεων 
από διάφορα μέσα και προγράμματα στα 
συνοδευτικά μέτρα για τη μπανάνα και το 
Μέσο συνεργασίας με τα βιομηχανικά 
κράτη (ICI+), η χρηματοδότηση των 
οποίων δεν προβλεπόταν όταν θεσπίστηκε 
το τρέχον ΠΔΠ, επιβεβαιώνοντας ωστόσο 
παράλληλα και την υποστήριξή του στα 
συγκεκριμένα μέσα· υπογραμμίζει ότι το 
μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας δεν 
μπορεί να θεωρείται ταμείο που θα 
μπορούσε να κινητοποιείται για τη 

38. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην 
προτεινόμενη ανακατανομή πιστώσεων 
από διάφορα μέσα και προγράμματα στα 
συνοδευτικά μέτρα για τη μπανάνα και το 
Μέσο συνεργασίας με τα βιομηχανικά 
κράτη (ICI+), η χρηματοδότηση των 
οποίων δεν προβλεπόταν όταν θεσπίστηκε 
το τρέχον ΠΔΠ, επιβεβαιώνοντας ωστόσο 
παράλληλα και την υποστήριξή του στα 
συγκεκριμένα μέσα· υπογραμμίζει ότι το 
μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας δεν 
μπορεί να θεωρείται ταμείο που θα 
μπορούσε να κινητοποιείται για τη 
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χρηματοδότηση οποιασδήποτε νέας 
ανάγκης προκύψει στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά έχει 
συσταθεί και χρηματοδοτείται για 
συγκεκριμένους στόχους για τους οποίους 
η ΕΕ έχει δεσμευτεί κατά καιρούς·

χρηματοδότηση οποιασδήποτε νέας 
ανάγκης προκύψει στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά έχει 
συσταθεί και χρηματοδοτείται για 
συγκεκριμένους στόχους για τους οποίους 
η ΕΕ έχει δεσμευτεί κατά καιρούς· καλεί 
συνεπώς το Συμβούλιο να συμφωνήσει 
επί μιας πολυετούς χρηματοδότησης 
αυτών των μέτρων με όλα τα μέσα που 
προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία·

Or. en

Τροπολογία 84
Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην 
προτεινόμενη ανακατανομή πιστώσεων 
από διάφορα μέσα και προγράμματα στα 
συνοδευτικά μέτρα για τη μπανάνα και το 
Μέσο συνεργασίας με τα βιομηχανικά 
κράτη (ICI+), η χρηματοδότηση των 
οποίων δεν προβλεπόταν όταν θεσπίστηκε 
το τρέχον ΠΔΠ, επιβεβαιώνοντας ωστόσο 
παράλληλα και την υποστήριξή του στα 
συγκεκριμένα μέσα· υπογραμμίζει ότι το 
μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας δεν 
μπορεί να θεωρείται ταμείο που θα 
μπορούσε να κινητοποιείται για τη 
χρηματοδότηση οποιασδήποτε νέας 
ανάγκης προκύψει στον τομέα της 
αναπτυξιακής συνεργασίας, αλλά έχει 
συσταθεί και χρηματοδοτείται για 
συγκεκριμένους στόχους για τους οποίους 
η ΕΕ έχει δεσμευτεί κατά καιρούς·

38. επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην 
προτεινόμενη ανακατανομή πιστώσεων 
από διάφορα μέσα και προγράμματα στα 
συνοδευτικά μέτρα για τη μπανάνα και το 
Μέσο συνεργασίας με τα βιομηχανικά 
κράτη (ICI+), η χρηματοδότηση των 
οποίων δεν προβλεπόταν όταν θεσπίστηκε 
το τρέχον ΠΔΠ, επιβεβαιώνοντας ωστόσο 
παράλληλα και την υποστήριξή του στα 
συγκεκριμένα μέσα· υπογραμμίζει ότι το 
μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας δεν 
μπορεί να θεωρείται ταμείο που θα 
μπορούσε να κινητοποιείται για τη 
χρηματοδότηση οποιασδήποτε νέας 
ανάγκης προκύψει στον τομέα της 
κατηγορίας 4, αλλά έχει συσταθεί και 
χρηματοδοτείται για συγκεκριμένους 
στόχους για τους οποίους η ΕΕ έχει 
δεσμευτεί κατά καιρούς·

Or. en
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Τροπολογία 85
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38α. αποφασίζει να εγγράψει σε 
αποθεματικό μέρος των πιστώσεων για 
το περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση 
των φυσικών πόρων περιλαμβανομένης 
της ενέργειας, εν αναμονή της υποβολής 
από την Επιτροπή πολιτικά δεσμευτικού 
εγγράφου, στο οποίο δηλώνεται ότι η  
χρηματοδοτική δέσμη άμεσων μέτρων 
είναι πράγματι συμπληρωματική, ότι 
χορηγούνται πόροι της ΕΕ με τρόπο 
γεωγραφικά ισορροπημένο και ότι δεν 
αποβαίνει εις βάρος υπαρχόντων 
προγραμμάτων αναπτυξιακής 
συνεργασίας, και στο οποίο παρέχονται 
σαφείς πληροφορίες για τα κριτήρια 
επιλογής των δικαιούχων και λεπτομερή 
στοιχεία για τις συμφωνίες με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 86
Göran Färm, Francesca Balzani

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. θεωρεί, σύμφωνα με τα ψηφίσματά 
του για τις διατλαντικές σχέσεις, ότι η 
στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ 
πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια, 
μέσω της δημιουργίας ειδικής θέσης του 
προϋπολογισμού για «Συνεργασία με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες»· 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 87
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. θεωρεί, σύμφωνα με τα ψηφίσματά του 
για τις διατλαντικές σχέσεις, ότι η 
στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ 
πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια, 
μέσω της δημιουργίας ειδικής θέσης του 
προϋπολογισμού για «Συνεργασία με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες»·

41. θεωρεί, σύμφωνα με τα ψηφίσματά του 
για τις διατλαντικές σχέσεις, ότι η 
στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ θα 
μπορούσε να προσδιοριστεί με σαφήνεια, 
μέσω της δημιουργίας ειδικής θέσης του 
προϋπολογισμού για «Συνεργασία με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες»·

Or. en

Τροπολογία 88
Ιωάννης Κασουλίδης, Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41α. είναι πεπεισμένο ότι χρειάζεται 
περαιτέρω αύξηση του 
χρηματοοικονομικού κονδυλίου για την 
υποστήριξη της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας για να διασφαλισθεί η δέουσα 
χρηματοδότηση του έργου της Επιτροπής 
Αγνοουμένων της Κύπρου καθώς και των 
έργων αποκατάστασης της Τεχνικής 
Επιτροπής για την Πολιτιστική 
Κληρονομιά· θεωρεί ότι το έργο αυτών 
των επιτροπών έχει τεράστια σημασία για 
τις δύο κοινότητες·

Or. en
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Τροπολογία 89
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. υπογραμμίζει ότι μια τέτοια 
περιοριστική προσέγγιση, μολονότι 
αποφέρει βραχυπρόθεσμα εξοικονομήσεις 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα κράτη 
μέλη, υπονομεύει την εφαρμογή των 
πολιτικών και των προγραμμάτων της 
ΕΕ· τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να 
διατεθούν στα θεσμικά όργανα επαρκείς 
πόροι για την επιτέλεση της αποστολής 
τους, ιδιαίτερα μετά την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 90
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. για το λόγο αυτό αποκαθιστά γενικά τα 
ποσά που περιέκοψε το Συμβούλιο, και 
εγγράφει σε αποθεματικό τα ποσά που 
αντιστοιχούν στο 1,85% για τη 
μισθολογική αναπροσαρμογή, εν αναμονή 
της απόφασης του Δικαστηρίου· θεωρεί
ότι η εγγραφή του ποσού αυτού στον 
προϋπολογισμό συνιστά χρηστή και 
συνετή δημοσιονομική διαχείριση·

44. για το λόγο αυτό αποκαθιστά γενικά τα 
ποσά που περιέκοψε το Συμβούλιο, και 
εγγράφει σε αποθεματικό τα ποσά που 
αντιστοιχούν στο 1,85% για τη 
μισθολογική αναπροσαρμογή, εν αναμονή 
της απόφασης του Δικαστηρίου· δηλώνει 
ότι η εγγραφή του ποσού αυτού στον 
προϋπολογισμό συνιστά χρηστή και 
συνετή δημοσιονομική διαχείριση·

Or. en
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Τροπολογία 91
Estelle Grelier, Göran Färm, Francesca Balzani, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. εγγράφει σε αποθεματικά ορισμένες 
θέσεις διοικητικών δαπανών, εν αναμονή 
της ανάληψης συγκεκριμένων ενεργειών, 
της λήψης μέτρων συνέχειας ή της 
υποβολής προτάσεων από την Επιτροπή, 
προκειμένου η τελευταία να του δώσει 
πρόσθετες πληροφορίες·

47. εγγράφει σε αποθεματικά ορισμένες 
θέσεις διοικητικών δαπανών, εν αναμονή 
της ανάληψης συγκεκριμένων ενεργειών, 
της λήψης μέτρων συνέχειας ή της 
υποβολής προτάσεων από την Επιτροπή, 
προκειμένου η τελευταία να του δώσει 
πρόσθετες πληροφορίες· ζητεί ιδιαιτέρως 
την αναθεώρηση του κώδικα 
δεοντολογίας των Επιτρόπων και την 
αυστηρή εφαρμογή του όσον αφορά τις 
λεπτομέρειες χορήγησης των συντάξεων 
των πρώην μελών με σκοπό να 
αποδεσμευθούν ορισμένα από τα 
αποθεματικά αυτά· 

Or. en

Τροπολογία 92
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47α. εκφράζει ανησυχία σχετικά με την 
κατάσταση που δημιουργείται δυνάμει 
του κανονισμού υπηρεσιακής 
κατάστασης των υπαλλήλων στην οποία 
ορισμένες συντάξεις είναι πλέον 
ξεπερασμένες σε σχέση με τη σημερινή 
οικονομική κρίση, ιδίως τα συστήματα 
συνταξιοδότησης που δεν είναι πλέον 
προσαρμοσμένα στις προτάσεις για 
αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης σε 
μια εποχή που αυξάνεται το προσδόκιμο 
ζωής· διερωτάται γιατί εξακολουθούν να 
καταβάλλονται αποζημιώσεις στους 
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συνταξιοδοτημένους Επιτρόπους τη 
στιγμή που αυτοί έχουν εναλλακτική 
απασχόληση· ζητεί επιμόνως από την 
Επιτροπή να επιχειρήσει λεπτομερή 
ανασκόπηση των ισχυουσών διαδικασιών 
και να υποβάλει λεπτομερή έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τις 30 
Απριλίου 2011·

Or. en

Τροπολογία 93
Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. εφιστά την προσοχή στην εκκρεμή 
προσφυγή της Επιτροπής ενώπιον του 
Δικαστηρίου σχετικά με τη μισθολογική 
αναπροσαρμογή, και αποφάσισε να 
εγγράψει πιστώσεις στο αποθεματικό, με 
βάση την αρχή της δημοσιονομικής 
σύνεσης, οι οποίες να καλύπτουν την 
επίπτωση για το 2011 σε περίπτωση που το 
Δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της Επιτροπής 
σχετικά με την εν λόγω μισθολογική 
αναπροσαρμογή κατά 1,85%· 

53. εφιστά την προσοχή στην εκκρεμή 
προσφυγή της Επιτροπής ενώπιον του 
Δικαστηρίου σχετικά με τη μισθολογική 
αναπροσαρμογή, και αποφάσισε να 
εγγράψει πιστώσεις στο αποθεματικό, με 
βάση την αρχή της δημοσιονομικής 
σύνεσης, οι οποίες να καλύπτουν την 
επίπτωση για το 2011 σε περίπτωση που το 
Δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της Επιτροπής 
σχετικά με την εν λόγω μισθολογική 
αναπροσαρμογή κατά 1,85%· ζητεί να 
εξετασθεί με ποιον τρόπο θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί μια αύξηση για το 2009 
και 2010· 

Or. en

Τροπολογία 94
Derek Vaughan, Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. υπογραμμίζει ότι το γεγονός πως
Συμβούλιο δεν έχει καταλήξει ως τώρα σε 
θέση για το διορθωτικό προϋπολογισμό 
2/2010 για την Επιτροπή των Περιφερειών 
και την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή καθιστά αναπόφευκτη την 
ένταξη του περιεχομένου του εν λόγω 
διορθωτικού προϋπολογισμού στη 
συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 
2011·

56. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 
γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν κατάφερε ως 
τώρα να καταλήξει σε θέση για το 
διορθωτικό προϋπολογισμό 2/2010 για την 
Επιτροπή των Περιφερειών και την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
καθιστά αναπόφευκτη την ένταξη του 
περιεχομένου του εν λόγω διορθωτικού 
προϋπολογισμού στη συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό του 2011·

Or. en

Τροπολογία 95
Peter van Dalen, Lajos Bokros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62α. ζητεί επειγόντως από το Προεδρείο 
να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι απαιτείται πλήρης 
λογοδοσία από τα μέλη για την 
αποζημίωση γενικών εξόδων που 
εισπράττουν·

Or. en

Τροπολογία 96
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62α. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δαπανά μεγάλα ποσά για τη 
διατήρηση των εξωτερικών γραφείων 
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στα κράτη μέλη της ΕΕ και διερωτάται 
εάν τα ποσά αυτά δικαιολογούνται 
δεδομένης της επανάστασης στις 
επικοινωνίες, ζητεί λεπτομερή έκθεση 
από τον Γενικό Γραμματέα του 
Κοινοβουλίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 
2011 στην οποία θα παρουσιάζει το 
κόστος της διαχείρισης αυτών των 
γραφείων και θα εξετάζει τη δυνατότητα 
αυτή η εργασία να γίνεται πιο 
αποτελεσματικά λαμβάνοντας υπόψη τη 
σύγχρονη τεχνολογία για την κοινοποίηση 
του χρονοδιαγράμματος του 
Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 97
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62β. ζητεί λεπτομερή έκθεση από τον 
Γενικό Γραμματέα για το κόστος της 
υπηρεσίας οδηγών για το Κοινοβούλιο 
έως τις 28 Φεβρουαρίου 2011· 

Or. en

Τροπολογία 98
Derek Vaughan, Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. σε συνέχεια της προηγούμενης 
αναλυτικής συζήτησής του σχετικά με το 
επίδομα επικούρησης σε συνάρτηση με το 
διορθωτικό προϋπολογισμό 1/2010, και τις 

70. σε συνέχεια της προηγούμενης 
αναλυτικής συζήτησής του σχετικά με το 
επίδομα επικούρησης σε συνάρτηση με το 
διορθωτικό προϋπολογισμό 1/2010, και τις 
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προτάσεις του Προεδρείου για δεύτερη 
δόση της ενίσχυσης το 2011, αποφασίζει 
να διατηρήσει τις σχετικές πιστώσεις σε 
αποθεματικό· επισημαίνει τις απαντήσεις 
που έλαβε από τη διοίκηση, αλλά τις 
θεωρεί ανεπαρκείς για την αιτιολόγηση 
περαιτέρω αύξησης στο παρόν στάδιο·

προτάσεις του Προεδρείου για δεύτερη 
δόση της ενίσχυσης το 2011, αποφασίζει 
να διατηρήσει τις σχετικές πιστώσεις σε 
αποθεματικό· επισημαίνει τις απαντήσεις 
που έλαβε από τη διοίκηση, αλλά τις 
θεωρεί ανεπαρκείς για την αιτιολόγηση 
περαιτέρω αύξησης στο παρόν στάδιο· 
υπενθυμίζει το αίτημά του για ενημέρωση 
όπως είχε ψηφίσει στο ψήφισμά του της 
25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διαδικασία προϋπολογισμού του 2011·

Or. en

Τροπολογία 99
Angelika Werthmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. επιθυμεί να τηρείται ενήμερο σε 
τακτική βάση σχετικά με τις νέες εξελίξεις 
των σχεδίων περί ακινήτων που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό, 
όπως π.χ. το κτίριο KAD, και αναμένει τις 
απαντήσεις σχετικά με το δημοσιονομικό 
αντίκτυπο ενδεχόμενων παράλληλων 
σχεδίων στις Βρυξέλλες·

73. ζητεί να τηρείται ενήμερο σε τακτική 
βάση σχετικά με τις νέες εξελίξεις των 
σχεδίων περί ακινήτων που έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό, 
όπως π.χ. το κτίριο KAD, και αναμένει τις 
απαντήσεις σχετικά με το δημοσιονομικό 
αντίκτυπο ενδεχόμενων παράλληλων 
σχεδίων στις Βρυξέλλες·

Or. en

Τροπολογία 100
Derek Vaughan, Göran Färm

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. λαμβάνει υπόψη την απάντηση σχετικά 
με την κατάσταση όσον αφορά το Σύστημα 

74. λαμβάνει υπόψη την απάντηση σχετικά 
με την κατάσταση όσον αφορά το Σύστημα 
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Διαχείρισης Γνώσης, ωστόσο δεν είναι 
δυνατόν να αξιολογηθεί στην παρούσα 
φάση του έργου κατά πόσο θα δικαιωθούν 
οι προσδοκίες·

Διαχείρισης Γνώσης, ωστόσο δεν είναι 
δυνατόν να αξιολογηθεί στην παρούσα 
φάση του έργου κατά πόσο θα δικαιωθούν 
οι προσδοκίες· τονίζει την ανάγκη για 
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την 
εφαρμογή αυτού του συστήματος· 
υπενθυμίζει το αίτημά του στο ψήφισμα 
για τις κατευθυντήριες γραμμές στο οποίο 
ζητούσε οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν 
εύκολη πρόσβαση στο σύστημα μέσω 
Διαδικτύου· ζητεί πληροφορίες όσον 
αφορά τους τρόπους εξοικονόμησης 
πόρων μετά την εφαρμογή του 
Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης·

Or. en

Τροπολογία 101
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76α. τονίζει ότι στην πρώτη του 
ανάγνωση το  Κοινοβούλιο προτείνει να 
δώσει στον εαυτό του 85% αύξηση για τη 
γραμμή του προϋπολογισμού σχετικά με 
την υποδοχή και παράσταση, 
υπερβαίνοντας τα 2 εκατ. ευρώ, πρόταση 
για την οποία μέχρι τώρα τα κράτη μέλη 
δεν εξέφρασαν αντίθεση·

Or. en

Τροπολογία 102
Peter van Dalen, Lajos Bokros

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76 α (νέα)



PE450.579v02-00 60/60 AM\833410EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76α. εκφράζει την άποψη ότι ο 
προϋπολογισμός των αντιπροσωπειών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη 
μέλη πρέπει να μειωθεί προοδευτικά κατά 
30% στα επόμενα τρία έτη·

Or. en

Τροπολογία 103
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι μπορούν να επιτευχθούν 
περαιτέρω εξοικονομήσεις ύψους 4 
εκατομμυρίων ευρώ στη θέση του 
προϋπολογισμού για τα έξοδα 
μετακινήσεων των βουλευτών και στη 
θέση για την κατανάλωση ενέργειας·

79. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι μπορούν να επιτευχθούν 
περαιτέρω εξοικονομήσεις ύψους 4 
εκατομμυρίων ευρώ στη θέση του 
προϋπολογισμού για τα έξοδα 
μετακινήσεων των βουλευτών και στη 
θέση για την κατανάλωση ενέργειας· ζητεί 
από το Προεδρείο επιπρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτόχρονη 
καταβολή αποζημίωσης ταξιδίου (χρόνος 
και απόσταση) και ημερήσιων 
αποζημιώσεων, δεδομένου ότι ο 
πολλαπλασιασμός των επιχορηγήσεων 
στα μέλη την ίδια ημέρα δεν 
δικαιολογείται.  

Or. en


