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AM_Com_LegReport

Τροπολογία 1
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

G. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της 
Κροατίας, που προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί το 2013, θα έχει 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2010, 
ιδίως όσον αφορά την πρόσληψη 
προσωπικού,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της 
Κροατίας, που προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί το 2013, θα έχει 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2010, 
ιδίως όσον αφορά τους πόρους για τα νέα 
κράτη μέλη και την πρόσληψη 
προσωπικού,

Or. en

Τροπολογία 2

Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

I. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά 
κονδυλίων διοικητικών δαπανών που 
σχετίζονται με πολιτικές και 
υπολογίζονται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ 
ετησίως, χρηματοδοτούνται εκτός του 
τομέα 5,

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 3
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

M. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με απόφαση 
της 24ης Μαρτίου 2010, το Προεδρείο 
ενέκρινε τη μεσοπρόθεσμη κτιριακή 
στρατηγική του Κοινοβουλίου, στην οποία 
ορίζονται μερικές βασικές παράμετροι για 
την μελλοντική πολιτική του όσον αφορά 
την ιδιοκτησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ως τμήμα αυτής της στρατηγικής, το 
Κοινοβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει να 
αποδίδει προτεραιότητα στην αγορά 
κτιρίων (εφόσον είναι εύλογη), 
εστιάζοντας στη γεωγραφική συγκέντρωση 
στους τρεις τόπους εργασίας του· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η προκαταβολική 
πληρωμή, με στόχο τη μείωση του κόστους 
χρηματοδότησης, παραμένει μία από τις 
βασικές προτεραιότητες για το μέλλον,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με απόφαση 
της 24ης Μαρτίου 2010, το Προεδρείο 
ενέκρινε τη μεσοπρόθεσμη κτιριακή 
στρατηγική του Κοινοβουλίου, στην οποία 
ορίζονται μερικές βασικές παράμετροι για 
την μελλοντική πολιτική του όσον αφορά 
την ιδιοκτησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
ως τμήμα αυτής της στρατηγικής, το 
Κοινοβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει να 
αποδίδει προτεραιότητα στην αγορά 
κτιρίων (εφόσον είναι εύλογη), 
εστιάζοντας στη γεωγραφική συγκέντρωση 
στους τόπους εργασίας του· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η προκαταβολική πληρωμή, με 
στόχο τη μείωση του κόστους 
χρηματοδότησης, παραμένει μία από τις 
βασικές προτεραιότητες για το μέλλον,

Or. en

Τροπολογία 4
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IΓ α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΓα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
πρόβλημα της ασφάλειας εντός των 
Οργάνων βρέθηκε στο προσκήνιο τις 
τελευταίες εβδομάδες (π.χ. στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και ότι 
απαιτείται επειγόντως να ληφθούν μέτρα 
για να εξευρεθεί ισορροπία μεταξύ της 
προσωπικής ασφάλειας αφενός και του 
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δικαιώματος στην ευκολία πρόσβασης 
αφετέρου,

Or. en

Τροπολογία 5

Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει τη δύσκολη κατάσταση σε 
σχέση με το ανώτατο όριο δαπανών στον 
τομέα 5 για το 2012 και έχει πλήρη 
επίγνωση του γεγονότος ότι τα θεσμικά 
όργανα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα στην εκπλήρωση όλων των 
απαιτήσεων χρηματοδότησης, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δημοσιονομική πειθαρχία, 
ούτως ώστε να συμμορφωθούν με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

1. υπογραμμίζει τη δύσκολη κατάσταση σε 
σχέση με το ανώτατο όριο δαπανών στον 
τομέα 5 για το 2012 και έχει πλήρη 
επίγνωση του γεγονότος ότι τα θεσμικά 
όργανα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
προβλήματα στην εκπλήρωση όλων των 
απαιτήσεων χρηματοδότησης, διατηρώντας 
ταυτόχρονα δημοσιονομική πειθαρχία και 
αυτοσυγκράτηση, ούτως ώστε να 
συμμορφωθούν με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 6

Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ορίζει ως προτεραιότητα την αρχή της 
αριστείας, που στην περίπτωση του 
Κοινοβουλίου σημαίνει νομοθετική 

2. ορίζει ως προτεραιότητα την αρχή της 
νομοθετικής αριστείας, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί κατάλληλη απάντηση στις 
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αριστεία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί 
κατάλληλη απάντηση στις σημερινές 
πολιτικές προκλήσεις, η οποία απαιτεί την 
παγιοποίηση των πόρων που χρειάζονται 
για την αντιμετώπιση του νέου θεσμικού 
πλαισίου που απορρέει από την έναρξη 
ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· 
φρονεί ότι ο προϋπολογισμός του 
Κοινοβουλίου και των λοιπών θεσμικών 
οργάνων για το 2012 θα πρέπει να είναι 
προϋπολογισμός σταθεροποίησης, αν μη τι 
άλλο επειδή μπορεί επίσης να χρησιμεύσει 
ως σημείο αναφοράς για το επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

σημερινές πολιτικές προκλήσεις, η οποία 
απαιτεί την παγιοποίηση των πόρων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση του νέου 
θεσμικού πλαισίου που απορρέει από την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας· φρονεί ότι ο προϋπολογισμός 
του Κοινοβουλίου και των λοιπών 
θεσμικών οργάνων για το 2012 θα πρέπει 
να είναι προϋπολογισμός σταθεροποίησης, 
αν μη τι άλλο επειδή μπορεί επίσης να 
χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για το 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 7
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2a. επισημαίνει ότι η εν λόγω προσπάθεια 
παγιοποίησης δεν πρέπει να λειτουργήσει 
αποτρεπτικά για επενδύσεις (π.χ. στη 
τεχνολογία) που μπορεί στο μέλλον να 
έχουν ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμες 
εξοικονομήσεις·

Or. en

Τροπολογία 8
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί περαιτέρω προτεραιότητα τις 
αρχές της ορθής διαχείρισης (άρθρο 27 του 

3. θεωρεί περαιτέρω προτεραιότητα τις 
αρχές της ορθής διαχείρισης (άρθρο 27 του 
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δημοσιονομικού κανονισμού) και 
συγκεκριμένα την οικονομία, την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα· φρονεί ότι οι αρχές αυτές 
πρέπει να είναι παρούσες και να 
αντανακλώνται σαφώς στους 
προϋπολογισμούς του Κοινοβουλίου και 
των λοιπών θεσμικών οργάνων, καθώς και 
στις οργανωτικές νοοτροπίες που τα 
διέπουν· πιστεύει, συνεπώς, ότι κατά την 
εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα και ότι οι μεταβλητές 
δαπάνες πρέπει, όποτε είναι δυνατό και 
όταν το απαιτεί η εμβέλειά τους, να 
υποβάλλονται σε τακτικές εκτιμήσεις της 
σχέσης κόστους - οφέλους·

δημοσιονομικού κανονισμού) και 
συγκεκριμένα την οικονομία, την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητα καθώς και την αρχή της 
απόδοσης ευθυνών· φρονεί ότι οι αρχές 
αυτές πρέπει να αντανακλώνται σαφώς 
στους προϋπολογισμούς του Κοινοβουλίου 
και των λοιπών θεσμικών οργάνων, καθώς 
και στις οργανωτικές νοοτροπίες που τα 
διέπουν· πιστεύει, συνεπώς, ότι κατά την 
εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών, πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα και ότι οι μεταβλητές 
δαπάνες πρέπει, όποτε είναι δυνατό και 
όταν το απαιτεί η εμβέλειά τους, να 
υποβάλλονται σε τακτικές εκτιμήσεις της 
σχέσης κόστους - οφέλους·

Or. en

Τροπολογία 9

Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. πιστεύει ότι η ακρίβεια, η απλοποίηση, η 
σαφήνεια και η διαφάνεια πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα της εφαρμογής των αρχών της 
ορθής διαχείρισης· ζητεί, εν προκειμένω, 
την υποβολή οργανογράμματος για κάθε 
θεσμικό όργανο, μαζί με το αντίστοιχο 
κόστος καθεμιάς από τις μονάδες που το 
συναποτελούν· ζητεί, επιπλέον να 
προσδιοριστεί και να αιτιολογηθεί με 
σαφήνεια κάθε δαπάνη, με σαφή διάκριση 
μεταξύ πάγιων και μεταβλητών δαπανών, 
ούτως ώστε να τηρούνται οι αρχές του 
προϋπολογισμού σε μηδενική βάση·

5. πιστεύει ότι η ακρίβεια, η απλοποίηση, η 
σαφήνεια και η διαφάνεια πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα της εφαρμογής των αρχών της 
ορθής διαχείρισης· ζητεί να προσδιοριστεί 
και να αιτιολογηθεί με σαφήνεια κάθε 
δαπάνη, με σαφή διάκριση μεταξύ πάγιων 
και μεταβλητών δαπανών, ούτως ώστε να 
τηρούνται οι αρχές του προϋπολογισμού 
σε μηδενική βάση·

Or. en
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Τροπολογία 10
Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. φρονεί ότι το Κοινοβούλιο και τα λοιπά 
θεσμικά όργανα πρέπει να υποβάλλουν 
τρεις φορές ετησίως εκθέσεις σχετικά με 
την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, 
με λεπτομέρειες για την εκτέλεση κάθε 
κονδυλίου του προϋπολογισμού·

8. φρονεί ότι το Κοινοβούλιο και τα λοιπά 
θεσμικά όργανα πρέπει να συνεχίσουν να 
υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με 
την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, 
με λεπτομέρειες για την εκτέλεση κάθε 
κονδυλίου του προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 11
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. φρονεί ότι το Κοινοβούλιο και τα λοιπά 
θεσμικά όργανα πρέπει να υποβάλλουν 
τρεις φορές ετησίως εκθέσεις σχετικά με 
την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, 
με λεπτομέρειες για την εκτέλεση κάθε 
κονδυλίου του προϋπολογισμού·

8. φρονεί ότι το Κοινοβούλιο και τα λοιπά 
θεσμικά όργανα πρέπει να υποβάλλουν 
εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την 
εκτέλεση των προϋπολογισμών τους, με 
λεπτομέρειες για την εκτέλεση κάθε 
κονδυλίου του προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 12
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9a. συντάσσεται με την άποψη ότι τομείς 
στους οποίους μπορούν ενδεχομένως να 
γίνουν εξοικονομήσεις πρέπει επίσης να 
αντιπαραβάλλονται με επενδύσεις σε νέες 
τεχνολογίες προκειμένου για τον 
υπολογισμό του συνολικού οφέλους·

Or. en

Τροπολογία 13
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. επαναλαμβάνει ότι η διοργανική 
συνεργασία, όπου κρίνεται δυνατό και 
ενδεδειγμένο, είναι ουσιώδης για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που 
ευνοούν την αποδοτικότητα και επιτρέπουν 
εξοικονομήσεις πόρων· φρονεί ότι η 
διοργανική συνεργασία θα πρέπει να 
βελτιωθεί, όσον αφορά τη μετάφραση, τη 
διερμηνεία, την πρόσληψη προσωπικού 
(EPSO) και το EMAS και να επεκταθεί σε 
άλλους τομείς·

10. επαναλαμβάνει ότι η διοργανική 
συνεργασία, όπου κρίνεται δυνατό και 
ενδεδειγμένο, είναι ουσιώδης για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που 
ευνοούν την αποδοτικότητα και επιτρέπουν 
εξοικονομήσεις πόρων· φρονεί ότι η 
διοργανική συνεργασία θα πρέπει να 
βελτιωθεί, όσον αφορά τη μετάφραση, τη 
διερμηνεία, την πρόσληψη προσωπικού 
(EPSO) και το EMAS και να επεκταθεί σε 
άλλους τομείς· ζητεί να πραγματοποιηθεί 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των 
εξωτερικών υπηρεσιών μετάφρασης και 
του ρόλου του Κέντρου Μετάφρασης·

Or. en

Τροπολογία 14
Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης γνώσης· ζητεί την υποβολή 
έκθεσης προόδου εν προκειμένω·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα 
πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης γνώσης· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τη διοίκηση ως προς 
το Σύστημα Διαχείρισης Γνώσεων· ζητεί 
την υποβολή έκθεσης σχετικά με την  
πληθώρα των πηγών/συστημάτων 
πληροφοριών που διατίθενται στους 
βουλευτές ζητεί να διαμορφωθεί σαφές 
χρονοδιάγραμμα ως προς τον σχεδιασμό 
πρωτοτύπου· επισημαίνει την ανάγκη 
ταχείας εφαρμογής πολιτικής 
ταξινόμησης και καθιέρωσης δεικτών· 
ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με το πώς 
θα αποκτήσουν οι ευρωπαίοι πολίτες 
εύκολη πρόσβαση σε τέτοιο σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 15
Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11a. ζητεί να θεσπιστεί φορέας 
εξυπηρέτησης των βουλευτών 
μονοαπευθυντικής διαδικασίας σχετικά 
με την διερεύνηση υποθέσεων για 
διάφορα ζητήματα σε άλλα κράτη μέλη 
ούτως ώστε να ενσωματώνονται τα 
ανωτέρω στο Σύστημα Διαχείρισης 
Γνώσεων·  

Or. en
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Τροπολογία 16
Damien Abad, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. φρονεί ότι το Κοινοβούλιο και τα 
λοιπά θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
αναπτύξουν μια στρατηγική 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης καθώς και 
μία φιλόδοξη και εκτεταμένη ψηφιακή 
στρατηγική, ιδίως όσον αφορά το Web 
2.0· ζητεί εφαρμογή της τηλεργασίας όπου 
κρίνεται ενδεδειγμένο·

12. επισημαίνει ότι έχει μεγάλη σημασία 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
λοιπά θεσμικά όργανα, ιδίως δε για την 
Επιτροπή, να εγκρίνουν μία φιλόδοξη και 
εκτεταμένη ψηφιακή στρατηγική όσον 
αφορά τα εργαλεία και δη τα κοινωνικά 
δίκτυα του Web 2.0, με σκοπό τη σύσφιξη 
των δεσμών μεταξύ της Ευρώπης και 
των πολιτών της· φρονεί επιπλέον ότι το 
Κοινοβούλιο και τα λοιπά θεσμικά όργανα 
πρέπει να αναπτύξουν μια στρατηγική 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· ζητεί 
εφαρμογή της τηλεργασίας όπου κρίνεται 
ενδεδειγμένο· καλεί το Προεδρείο να 
εξετάσει την εισαγωγή νεφελοειδούς 
υπολογιστικού συστήματος προκειμένου 
να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του 
συστήματος πληροφορικής, να βελτιωθεί 
η απόδοσή του και να αποκτήσει 
μεγαλύτερη κινητικότητα η εργασία του 
Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 17
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. φρονεί ότι το Κοινοβούλιο και τα 
λοιπά θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
αναπτύξουν μια στρατηγική ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης καθώς και μία φιλόδοξη 
και εκτεταμένη ψηφιακή στρατηγική, ιδίως 
όσον αφορά το Web 2.0· ζητεί εφαρμογή 

12. φρονεί ότι το Κοινοβούλιο και τα 
λοιπά θεσμικά όργανα θα πρέπει να 
αναπτύξουν μια στρατηγική ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης καθώς και μία φιλόδοξη 
και εκτεταμένη ψηφιακή στρατηγική, ιδίως 
όσον αφορά το Web 2.0· ζητεί εφαρμογή 
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της τηλεργασίας όπου κρίνεται 
ενδεδειγμένο·

της τηλεργασίας στις περιπτώσει που
κρίνεται ενδεδειγμένο·

Or. en

Τροπολογία 18
Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί να γίνεται χρήση της αναδιάταξης 
του προσωπικού και της επανεκπαίδευσης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα· 
συνιστά να προσλαμβάνεται νέο 
προσωπικό, μόνο μετά από αποτυχία των 
εσωτερικών διαδικασιών πρόσληψης και 
στις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
ενδείκνυται η επιλογή της ανάθεσης έργου 
εκτός οργάνου·

14. ζητεί να γίνεται χρήση της αναδιάταξης 
του προσωπικού και της επανεκπαίδευσης, 
προκειμένου να ενισχυθεί η κινητικότητα· 
συνιστά να προσλαμβάνεται νέο 
προσωπικό, μόνο μετά από αποτυχία των 
εσωτερικών διαδικασιών αναδιάταξης και 
στις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
ενδείκνυται η επιλογή της ανάθεσης έργου 
εκτός οργάνου·

Or. en

Τροπολογία 19
Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτείνει να θεσπιστεί μεσοπρόθεσμη 
έως μακροπρόθεσμη στρατηγική για την 
κτιριακή πολιτική, ούτως ώστε να 
καταστεί δυνατός ο κατάλληλος εκ των 
προτέρων σχεδιασμός των δαπανών για 
τα κτίρια· φρονεί ότι η στρατηγική αυτή 
πρέπει να επιδιώκει την εξεύρεση της 

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
αποφάσεις που έλαβε το Προεδρείο στις 
24 Μαρτίου 2010· διατυπώνει εκ νέου το 
αίτημά του περί εκπόνησης 
μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για τα κτίρια· φρονεί ότι η 
στρατηγική αυτή πρέπει να επιδιώκει την 
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βέλτιστης λύσης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρχές της ορθής διαχείρισης·

εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ορθής 
διαχείρισης και την ανάγκη αξιολόγησης 
διαφόρων επιλογών και εναλλακτικών 
δυνατοτήτων χρηματοδότησης· εκφράζει 
την ανησυχία του σχετικά με την 
πρόταση που περιέχεται στην 
προαναφερθείσα απόφαση περί διάθεσης 
85°897°000°ευρώ για έξοδα υποδομών 
νέων γραφείων για τους βοηθούς των 
βουλευτών·   ζητεί επειγόντως 
περισσότερες και αναλυτικότερες 
πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα αυτό 
καθώς και ενημέρωση περί εναλλακτικών 
επιλογών πριν ληφθεί οποιαδήποτε 
απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 20
Damien Abad, Dominique Riquet

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. πιστεύει ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα 
πρέπει να εφαρμόζουν ενεργές 
αμερόληπτες πολιτικές και να 
διαμορφώνουν τα κτίριά τους με τρόπο 
ώστε να διασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση 
για τους ανθρώπους με αναπηρίες·

17. πιστεύει ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα 
πρέπει να εφαρμόζουν ενεργές 
αμερόληπτες πολιτικές και να 
διαμορφώνουν τα κτίριά τους και τη 
πολιτική τους της διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων με τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται ευκολότερη πρόσβαση για 
τους ανθρώπους με αναπηρίες·

Or. fr

Τροπολογία 21
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο οφείλει 
να επιδείξει δημοσιονομικό πνεύμα 
ευθύνης και αυτοσυγκράτηση σε 
περιόδους κατά τις οποίες εξακολουθούν 
να  καταβάλλονται από τα κράτη μέλη 
προσπάθειες εθνικής δημοσιονομικής 
παγιοποίησης· 

Or. en

Τροπολογία 22
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. φρονεί ότι στόχος του Κοινοβουλίου 
θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη νομοθετικής 
αριστείας και ότι όλοι οι αναγκαίοι πόροι 
θα πρέπει να διατίθενται γι αυτόν το 
σκοπό·

18. φρονεί ότι στόχος του Κοινοβουλίου 
θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη νομοθετικής 
αριστείας και ότι όλοι οι αναγκαίοι πόροι 
θα πρέπει να διατίθενται γι αυτόν το σκοπό 
χωρίς να πάψει να συμμορφώνεται με 
τους δημοσιονομικούς περιορισμούς··

Or. en

Τροπολογία 23
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. επισημαίνει ότι σε συνθήκες 
οικονομικής κρίσης και δυσβάστακτου 
δημόσιου χρέους, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα λοιπά ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα πρέπει να δώσουν το 
παράδειγμα παγώνοντας τα ποσά των 
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δημοσιονομικών δαπανών για το 2012·

Or. fr

Τροπολογία 24
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. φρονεί ότι οι πρόσθετοι πόροι για τη 
στελέχωση που διατίθενται στη διοίκηση 
του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων που απορρέουν από 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει τώρα 
να εισέλθουν σε φάση παγιοποίησης·

19. φρονεί ότι οι πρόσθετοι πόροι για τη 
στελέχωση που διατίθενται στη διοίκηση 
του Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση 
των νέων προκλήσεων που απορρέουν από 
τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει τώρα 
να εισέλθουν σε φάση παγιοποίησης·
επιμένει ότι οι οργανωτικές δομές πρέπει 
να είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένες 
ώστε να δημιουργούν συνέργιες μέσω της 
αξιοποίησης της σχετικής 
εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν οι 
υπάρχοντες ειδικοί φορείς·

Or. en

Τροπολογία 25
Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2011 
ανέρχεται σε 1.685 εκατ. ευρώ, ποσό που 
αντιπροσωπεύει το 20,03% του τομέα 5·

20. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2011 
ανέρχεται σε 1.685 εκατ. ευρώ, ποσό που 
αντιπροσωπεύει το 20,03% του τομέα 5·
υπενθυμίζει ότι η ανάλυση των 
μελλοντικών δημοσιονομικών αναγκών 
πρέπει να υποβληθεί πριν αυξηθεί το εν 
λόγω ποσοστό·
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Or. en

Τροπολογία 26

Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. αναμένει από το Προεδρείο την 
υποβολή ρεαλιστικών αιτημάτων στο 
πλαίσιο των προβλέψεων· προτίθεται να 
εξετάσει τις προτάσεις του με βάση 
αποκλειστικά τις ανάγκες και με 
φρόνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του 
Οργάνου· υπενθυμίζει ότι σκοπός της 
διορθωτικής επιστολής που υπέβαλε το 
Προεδρείο στην Επιτροπή 
Προϋπολογισμών το Σεπτέμβριο είναι να 
ληφθούν υπόψη ανάγκες που δεν ήταν 
δυνατόν να προβλεφτούν όταν 
καταρτίζονταν οι προβλέψεις, και 
υπογραμμίζει ότι τούτο δεν πρέπει να 
θεωρηθεί ευκαιρία για την αναθεώρηση 
προβλέψεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί·

Or. en

Τροπολογία 27
Vladimír Maňka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. αναμένει από το Προεδρείο την 
υποβολή ρεαλιστικών αιτημάτων στις 
προβλέψεις, και προτίθεται να εξετάσει 
τις προτάσεις του αποκλειστικά με βάση 
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τις ανάγκες και με φρόνηση, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η σωστή και 
αποτελεσματική λειτουργία του οργάνου·

Or. en

Τροπολογία 28

Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. λαμβάνει υπόψη του την 
προτεινόμενη αύξηση κατά 5,2 %  του 
προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για το 2012 σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό του 2011· εκτιμά 
εντούτοις ότι στην παρούσα οικονομική 
συγκυρία η αύξηση αυτή πρέπει να 
μειωθεί προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
τις προσπάθειες εξοικονόμησης πόρων 
στη δημόσια διοίκηση που καταβάλλουν 
τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 29
Vladimír Maňka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. ζητεί να έχει λεπτομερή και σαφή 
εικόνα των κονδυλίων του 
προϋπολογισμού που δεν εκτελέστηκαν 
πλήρως το 2010 και προτίθεται να 
αναλύσει τους λόγους· επιθυμεί επίσης 
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μια κατάσταση των μεταφορών 
πιστώσεων και της χρήσης τους κατά το 
2010, καθώς και ενημερωμένα στοιχεία 
σχετικά με τα τελικά έσοδα για ειδικό 
προορισμό σε σχέση με τα ποσά που είχαν 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό·

Or. en

Τροπολογία 30

Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. υπογραμμίζει ότι το προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα για την έγκριση των 
κατευθυντήριων γραμμών και του 
σχεδίου προβλέψεων του προϋπολογισμού 
του Κοινοβουλίου για το 2011 καθιστά 
αδύνατη την έγκριση της έκθεσης για τις 
κατευθυντήριες γραμμές από την 
ολομέλεια πριν την έγκριση από το 
Προεδρείο του σχεδίου προβλέψεων και, 
με τον τρόπο αυτό δεν επιτρέπει στους 
βουλευτές να εργαστούν σωστά και 
τεκμηριωμένα·

Or. en

Τροπολογία 31
Vladimír Maňka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. φρονεί ότι πρέπει να παρασχεθεί στους 21. φρονεί ότι πρέπει να παρασχεθεί στους 
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βουλευτές πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες, προκειμένου να είναι σε θέση 
να επιτελούν τα καθήκοντά τους σε 
ισότιμη βάση· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό οι βουλευτές να είναι σε 
θέση να εργάζονται και να εκφράζονται 
στη μητρική τους γλώσσα· θεωρεί, για 
παράδειγμα, απαράδεκτη την απουσία 
διερμηνείας από τις συνεδριάσεις των 
επιτροπών· πιστεύει ότι η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης 
πρέπει να ισχύει επίσης για τη διερμηνεία 
και τη μετάφραση·

βουλευτές πρόσβαση σε ποιοτικές 
υπηρεσίες, προκειμένου να είναι σε θέση 
να επιτελούν τα καθήκοντά τους σε 
ισότιμη βάση· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να τυγχάνουν ίσης 
μεταχείρισης οι βουλευτές όλων των 
εθνικοτήτων και γλωσσών όσον αφορά τη 
δυνατότητα εκτέλεσης των καθηκόντων 
τους και του πολιτικού έργου που 
επωμίζονται στη γλώσσα τους, αν το 
επιθυμούν· θεωρεί, για παράδειγμα, 
απαράδεκτη την απουσία διερμηνείας από 
τις συνεδριάσεις των επιτροπών· πιστεύει 
ότι η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης πρέπει να ισχύει επίσης για τη 
διερμηνεία και τη μετάφραση·

Or. en

Τροπολογία 32
Vladimír Maňka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. θεωρεί επίσης ότι πρέπει να 
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να αυξηθεί η ευελιξία της διερμηνείας, ως 
αποφασιστικό βήμα για τη διασφάλιση 
ορθών εργασιακών πρακτικών, 
επισημαίνει δε ότι σε πολλές περιπτώσεις 
θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί 
προβλήματα και σπατάλη, αν υπήρχε 
δυνατότητα αλλαγής γλώσσας την 
τελευταία στιγμή, ανάλογα με την 
πραγματική και όχι την 
προγραμματισμένη σύνθεση των 
συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 33
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με άλλα 
κοινοβούλια σε ολόκληρο τον κόσμο, η 
πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε στις 
Βρυξέλλες, μπορεί να αποδειχθεί 
χρονοβόρος και εκνευριστική εξαιτίας 
των περίπλοκων διαδικασιών που 
ισχύουν επί του παρόντος και διέπουν την 
πρόσβαση των ατόμων στο κτίριο·  
εκτιμά ότι πρόκειται για μια προσέγγιση 
που δεν συνάδει με τον ανοικτό 
χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει η 
υποδοχή ευρωπαίων πολιτών σε κτίρια 
που είναι, εν τέλει, δημόσια· ζητεί μετ` 
επιτάσεως να υπάρξει εμπεριστατωμένη 
μελέτη των τρόπων με τους οποίους το 
δικαίωμα της απρόσκοπτης δυνατότητας 
των ευρωπαίων πολιτών να συναντούν 
τους ευρωπαίους εκπροσώπους τους 
μπορεί να συνδυαστεί 
αποτελεσματικότερα με την επείγουσα 
ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όσων 
εργάζονται εντός των οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 34
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21a. εκτιμά ότι, για το 2012 και λόγω των 
υφισταμένων δημοσιονομικών 
περιορισμών, δεν πρέπει να γίνει λόγος 
για καμία αύξηση των αποζημιώσεων 
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των βοηθών πέραν της τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής·

Or. en

Τροπολογία 35
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. επισημαίνει ότι το υφιστάμενο 
καθεστώς αποζημιώσεων των βουλευτών 
πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να 
αποφεύγεται, κατά τη διάρκεια ταξιδίων, 
ο συνδυασμός ημερήσιας αποζημίωσης 
με αποζημίωση χρόνου· εκτιμά επίσης ότι 
η αναθεώρηση του καθεστώτος 
αποζημιώσεων των βουλευτών κρίνεται 
απαραίτητη προκειμένου να ρυθμιστεί το 
ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης 
αναλόγως των ημερών κατά τις οποίες οι 
βουλευτές πράγματι επιτελούν τα 
κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα·

Or. en

Τροπολογία 36
Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. φρονεί ότι, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, 
πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία wifi που 
να λειτουργεί πλήρως, ούτως ώστε να 
καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου 
της ελάττωσης της χρήσης χαρτιού· φρονεί 

22. φρονεί ότι, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, 
πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία wifi που 
να λειτουργεί πλήρως, ούτως ώστε να 
καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου 
της ελάττωσης της χρήσης χαρτιού· φρονεί 
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ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση 
τηλεδιασκέψεων για τις συνεδριάσεις 
καθώς και η χρήση νέων φιλικών προς το 
περιβάλλον τεχνολογιών·

ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση 
τηλεδιασκέψεων για τις συνεδριάσεις 
καθώς και η χρήση νέων φιλικών προς το 
περιβάλλον τεχνολογιών· ζητεί να 
πραγματοποιηθεί εκτίμηση της σχέσης 
κόστους – οφέλους αυτών των μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 37
Derek Vaughan, Jens Geier
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 α. υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω 
πληροφόρησης όσον αφορά το Σπίτι της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας· ζητεί 
συγκεκριμένα να υποβληθεί στην 
Επιτροπή Προϋπολογισμών λεπτομερές 
επιχειρηματικό σχέδιο· διατυπώνει εκ 
νέου την άποψη ότι είναι αναγκαία η 
ενημέρωση σχετικά με το συνολικό 
κόστος του έργου αλλά και με τις 
μελλοντικές οικονομικές και νομικές 
επιπτώσεις που θα έχει για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· ζητεί περισσότερα στοιχεία 
σχετικά με τον αρχιτεκτονικό  
διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη από 
το 2009· επισημαίνει ότι όλες οι 
αποφάσεις που άπτονται του έργου 
υπόκεινται στη συνήθη κοινοβουλευτική 
διαδικασία·

Or. en
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Τροπολογία 38
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 α. επισημαίνει ότι σημαντικές 
οικονομίες, όχι μόνο από άποψη κτιρίων, 
θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν εάν 
το Κοινοβούλιο αποφάσιζε να εδραιώσει 
την παρουσία του στις Βρυξέλλες και 
διέθετε τις εγκαταστάσεις του 
Στρασβούργου στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
και/ή στην Επιτροπή των Περιφερειών. 

Or. en

Τροπολογία 39
Vladimír Maňka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 α. θεωρεί ότι, όπως συμβαίνει σε 
όλους τους μεγάλους οργανισμούς, 
χρειάζεται μερικές φορές μια ανεξάρτητη 
εξωτερική γνώμη σχετικά με την 
αξιοποίηση των πόρων και την οργάνωση 
της εργασίας, η οποία μπορεί να αποβεί 
επωφελής μόνο εφόσον τύχει της ορθής 
αντιμετώπισης· επισημαίνει ότι ένα 
ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο όπως το 
Κοινοβούλιο έχει μοναδικό χαρακτήρα 
αλλά εκτιμά εντούτοις ότι απαιτείται 
μακροπρόθεσμα να εξεταστεί η 
σκοπιμότητα μιας εξωτερικής ανάλυσης 
της οργάνωσης και της διαχείρισής του· 
πιστεύει ότι εντός του 2012 θα 
μπορούσαν να προσδιοριστούν και 
αποτελέσουν αντικείμενο τέτοιας 
εξέτασης συγκεκριμένοι τομείς·
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Τροπολογία 40
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει ότι η πολιτική πληροφόρησης 
και επικοινωνίας του Κοινοβουλίου είναι 
σημαντική και θα έπρεπε να έχουν
πρόσβαση σε αυτή όλοι οι ευρωπαίοι 
πολίτες και ζητεί, ως εκ τούτου, 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται με αυτήν την πολιτική·

24. τονίζει ότι η πολιτική πληροφόρησης 
και επικοινωνίας του Κοινοβουλίου είναι 
σημαντική και θα έπρεπε να έχουν 
πρόσβαση σε αυτή όλοι οι ευρωπαίοι 
πολίτες ενώ επίσης απαραίτητη κρίνει η 
βελτίωση της δυνατότητας των πολιτών 
να έχουν άμεση και αμφίδρομη 
επικοινωνία με το Κοινοβούλιο· ζητεί, ως 
εκ τούτου, αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται με 
αυτήν την πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 41
Derek Vaughan
Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27 α. εκφράζει τον προβληματισμό του 
σχετικά με την πρόταση ίδρυσης 
Κοινοβουλευτικής Υπηρεσίας 
Προϋπολογισμού για να υπολογίζει το 
κόστος της μη ολοκληρώσεως της 
Ευρώπης· αμφισβητεί την σκοπιμότητα 
παρόμοιας υπηρεσίας· ζητεί περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία 
της εν λόγω υπηρεσίας·
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Τροπολογία 42
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί την υποβολή ρεαλιστικών 
δημοσιονομικών αιτημάτων, βασισμένων 
στο κόστος από τα λοιπά θεσμικά όργανα, 
που θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη την 
ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση των 
περιορισμένων πόρων· εκφράζει 
επιδοκιμασία για τη δημιουργία ενός νέου 
τμήματος Χ στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης, με κατανομή πιστώσεων ύψους 
464 εκατ. ευρώ και είναι διατεθειμένο να 
εξετάσει τις ανάγκες της ΕΥΕΔ όσον 
αφορά τόσο τα ακίνητα όσο και το 
προσωπικό και αποφασισμένο να 
παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπό της 
στον τομέα 5, δεδομένου ότι η δημιουργία 
της προβλεπόταν να είναι ουδέτερη από 
δημοσιονομική άποψη· δεν είναι 
διατεθειμένο να θέσει σε κίνδυνο τις 
ανάγκες των υπαρχόντων θεσμικών 
οργάνων·

28. ζητεί την υποβολή ρεαλιστικών 
δημοσιονομικών αιτημάτων, βασισμένων 
στο κόστος από τα λοιπά θεσμικά όργανα, 
που θα λαμβάνουν πλήρως υπόψη την 
ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση των 
περιορισμένων πόρων· εκφράζει 
επιδοκιμασία για τη δημιουργία ενός νέου 
τμήματος Χ στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης, με κατανομή πιστώσεων ύψους 
464 εκατ. ευρώ· εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι το ύψος της αρχικής 
πρότασης, πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Δεκεμβρίου 2010, ήταν 475 εκ. ευρώ·  
είναι δε διατεθειμένο να εξετάσει τις 
ανάγκες της ΕΥΕΔ όσον αφορά τόσο τα 
ακίνητα όσο και το προσωπικό και 
αποφασισμένο να παρακολουθεί στενά τον 
αντίκτυπό της στον τομέα 5, δεδομένου ότι 
η δημιουργία της προβλεπόταν να είναι 
ουδέτερη από δημοσιονομική άποψη δεν 
είναι διατεθειμένο να θέσει σε κίνδυνο τις 
ανάγκες των υπαρχόντων θεσμικών 
οργάνων·

Or. es

Τροπολογία 43
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28 α. φρονεί ότι η δημιουργία ενός νέου 
τμήματος Χ στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης ανταποκρίνεται στην 
ανάγκη να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο, 
από κοινού με τις νέες διατάξεις σχετικά 
με την ΚΕΠΠΑ/ΕΠΑΑ μπορεί να 
στηρίξει τις επιδιώξεις της ΕΕ στον 
τομέα της εξωτερικής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 44
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28 β. εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά το 
πολλά υποσχόμενο τούτο θεσμικό 
πλαίσιο, η προτεινόμενη κατανομή 
κονδυλίων διοικητικών δαπανών για την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης μπορεί να οδηγήσει στην 
επιδείνωση της χρόνιας 
υποχρηματοδότησης των εξωτερικών 
πολιτικών εάν δεν προβλεφτούν νέοι 
πόροι για την χρηματοδότηση του στόχου 
του ενός τρίτου για διπλωμάτες από τα 
κράτη μέλη·  καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να παράσχουν διευκρινήσεις 
ως προς τον δημοσιονομικό αντίκτυπο 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης·

Or. en
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Τροπολογία 45
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 γ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28γ. εκτιμά ότι, προκειμένου να τηρηθεί η 
αρχή της ουδετερότητας του 
προϋπολογισμού, οποιεσδήποτε 
οικονομίες ενδέχεται να 
πραγματοποιήσουν τα κράτη μέλη λόγω 
της σύστασης της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 
(δεδομένου ότι προβλέπεται ήδη η 
κατάργηση των διπλωματικών 
υπηρεσιών ορισμένων κρατών μελών) 
πρέπει να επενδυθούν στην κατάλληλη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης 
προκειμένου να μπορεί το νέο σώμα να 
εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά 
του·

Or. en

Τροπολογία 46
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 δ (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28δ. είναι πεπεισμένο ότι οι αυξημένοι 
δημοσιονομικοί πόροι δεν επαρκούν για 
να εγγυηθούν την αποτελεσματικότητα 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ διότι 
απαιτείται επίσης μεγαλύτερη ευελιξία 
και ταχύτητα στην εκταμίευση της 
χρηματοδοτικής βοήθειας· ζητεί ως εκ 
τούτου να επιδεικνύεται μεγαλύτερη 
ευελιξία μεταξύ τομέων αλλά και σε 
ανώτερο επίπεδο, αυτό των 
δημοσιονομικών προοπτικών·
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Τροπολογία 47
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 ε (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28 ε. συντάσσεται απολύτως με την 
άποψη ότι οικονομίες μπορούν να γίνουν 
εφόσον εντοπιστούν οι αλληλεπικαλύψεις 
και οι αδυναμίες μεταξύ τομέων και 
εφόσον δοθεί προσοχή σε εκείνους τους 
τομείς όπου τα αποτελέσματα δεν 
συνάδουν με τις προσδοκίες και τις 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

Or. en


