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Τροπολογία1
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1) υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
πρέπει να συντελέσει στην απάμβλυνση 
των μακροοικονομικών ισορροπιών εντός 
της ΕΕ και στην οικονομική και κοινωνική 
σύγκλιση, σε ευθυγράμμιση με τους 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

1) υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 
πρέπει να συντελέσει στην απάμβλυνση 
των μακροοικονομικών ισορροπιών εντός 
της ΕΕ και στην οικονομική και κοινωνική 
σύγκλιση, σε ευθυγράμμιση με τους 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020
και ιδιαίτερα τους σχετικούς με την 
απασχόληση και την εξάλειψη της 
φτώχειας·· 

Or. en

Τροπολογία2
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2) εκτιμά ότι ο απολογισμός της πολιτικής 
για τη συνοχή, ιδίως σε κοινωνικό επίπεδο, 
και ο αντίκτυπος της κρίσης απαιτούν 
όπως ο προσεχής δημοσιονομικός 
προγραμματισμός εξεταστεί με τη δέουσα 
ευελιξία (π.χ. όσον αφορά τον 
αναπρογραμματισμό) ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στην ΕΕ να ασκήσει 
αντικυκλική πολιτική·

2) εκτιμά ότι ο απολογισμός της πολιτικής 
για τη συνοχή, ιδίως σε κοινωνικό επίπεδο, 
και ο αντίκτυπος της κρίσης απαιτούν 
όπως ο προσεχής δημοσιονομικός 
προγραμματισμός εξεταστεί με τη δέουσα 
ευελιξία (π.χ. όσον αφορά τον 
αναπρογραμματισμό) ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στην ΕΕ να ασκήσει 
αντικυκλική πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 3
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3) επιμένει ότι στο νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να 
διατεθούν επαρκή κονδύλια για να δυνηθεί 
η ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020, από τους 
οποίους οι τρεις στους πέντε χρειάζονται 
σταθερά επίπεδα επενδύσεων υπέρ του
«ανθρώπινου κεφαλαίου»·

3) επιμένει ότι στο νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να 
διατεθούν επαρκή κονδύλια για να δυνηθεί 
η ΕΕ να διατηρήσει την αξιοπιστία της 
έναντι των πολιτών και να επιτύχει τους 
φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, από τους οποίους οι τρεις 
στους πέντε χρειάζονται σταθερά επίπεδα 
επενδύσεων υπέρ του «ανθρώπινου 
κεφαλαίου»·

Or. en

Τροπολογία 4
Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α) προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν 
επενδύσεις σε "ανθρώπινο κεφάλαιο", 
κρίνει απαραίτητο το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο να προβλέπει 
δράσεις για την ενθάρρυνση της 
γεννητικότητας στα κράτη μέλη ώστε να 
αντιμετωπιστεί το δημογραφικό 
πρόβλημα·  εκτιμά ότι πολλά από τα 
ζεύγη που αποφασίζουν να περιορίσουν το 
μέγεθος της οικογένειάς τους ή 
καθυστερούν την απόφασή τους να 
κάνουν ένα ή περισσότερα παιδιά, το 
κάνουν εξ ανάγκης λόγω των δυσκολιών 
του συνδυασμού της επαγγελματικής με 
την οικογενειακή ζωή· θεωρεί ότι η 
εφαρμογή μιας πολιτικής που θα 
αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκών 
προϋποθέσεων για την αύξηση των 
γεννήσεων εξυπηρετεί επίσης τα 
συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου, 
λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της 
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γεννητικότητας· ζητεί συνεπώς από τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν στο νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέτρα 
που θα επιτρέπουν και θα υποστηρίζουν 
το κόστος και τα πλεονεκτήματα της 
αφανούς εργασίας η οποία δεν 
αναγνωρίζεται στα εθνικά στατιστικά 
συστήματα·

Or. fr

Τροπολογία 5
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4) υπογραμμίζει ότι λόγω της παρούσας 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να 
στηρίξει και να ενθαρρύνει τις 
δραστηριότητες που ευνοούν την 
οικονομική ανάπτυξη αλλά, κυρίως, να 
αποδείξει την προστιθέμενη αξία του
στην καταπολέμηση των διαρθρωτικών 
προβλημάτων, ιδιαίτερα δε της ανεργίας 
και της φτώχειας με τις οποίες 
βρίσκονται αντιμέτωπα τα κράτη μέλη·

4) υπογραμμίζει ότι λόγω της παρούσας 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να 
στηρίξει τα κράτη μέλη στην 
καταπολέμηση των διαρθρωτικών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν , όπως 
η ανεργία, η φτώχεια, η έλλειψη 
κινητικότητας και παιδείας·

Or. en

Τροπολογία 6
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5) επιμένει το νέο πλαίσιο και τα νέα 
δημοσιονομικά μέσα να αποκαταστήσουν 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη το 

5) επιμένει το νέο πλαίσιο και τα νέα 
δημοσιονομικά μέσα να αποκαταστήσουν 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο και προς τούτο πρέπει
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άρθρο 9 της Συνθήκης σχετικά με την 
«οριζόντια κοινωνική ρήτρα», 
προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης, επαρκής κοινωνική 
προστασία, να καταπολεμηθεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και να προωθηθεί 
υψηλό επίπεδο παιδείας, κατάρτισης και
προστασίας της υγείας·

να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
απασχόλησης και επαρκής κοινωνική 
προστασία, να καταπολεμηθεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και να προωθηθεί 
υψηλό επίπεδο παιδείας, κατάρτισης και 
προστασίας της υγείας

Or. en

Τροπολογία 7
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5) επιμένει το νέο πλαίσιο και τα νέα 
δημοσιονομικά μέσα να αποκαταστήσουν 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη το 
άρθρο 9 της Συνθήκης σχετικά με την
«οριζόντια κοινωνική ρήτρα», 
προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης, επαρκής κοινωνική 
προστασία, να καταπολεμηθεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και να προωθηθεί 
υψηλό επίπεδο παιδείας, κατάρτισης και 
προστασίας της υγείας·

5) επιμένει το νέο πλαίσιο και τα νέα 
δημοσιονομικά μέσα να αποκαταστήσουν 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο, ενσωματώνοντας το 
άρθρο 9 της Συνθήκης σχετικά με την
«οριζόντια κοινωνική ρήτρα», 
προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης, επαρκής κοινωνική 
προστασία, να καταπολεμηθεί ο 
κοινωνικός αποκλεισμός και να προωθηθεί 
υψηλό επίπεδο παιδείας, κατάρτισης και 
προστασίας της υγείας·

Or. en

Τροπολογία 8
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6) επιμένει ότι το 25% τουλάχιστον του 
δημοσιονομικού κονδυλίου που 
προβλέπεται για τα διαρθρωτικά ταμεία 

Η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό 
κείμενο. 
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πρέπει να διατεθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προκειμένου να 
δοθεί ώθηση στις επενδύσεις στον 
κοινωνικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 9
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6) επιμένει ότι το 25% τουλάχιστον του 
δημοσιονομικού κονδυλίου που 
προβλέπεται για τα διαρθρωτικά ταμεία 
πρέπει να διατεθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προκειμένου να 
δοθεί ώθηση στις επενδύσεις στον 
κοινωνικό τομέα·

6) επιμένει ότι το 25% τουλάχιστον του 
δημοσιονομικού κονδυλίου που 
προβλέπεται για τα διαρθρωτικά ταμεία 
πρέπει να διατεθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προκειμένου να 
δοθεί ώθηση στην απασχολησιμότητα και 
να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στον 
κοινωνικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 10
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8) τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί 
η διοικητική ικανότητα των αρχών που 
είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της 
πολιτικής της συνοχής, προκειμένου να 
βελτιωθεί η διαχείριση των διαρθρωτικών 
ταμείων και να επηρεαστεί με τον τρόπο 
αυτό η ικανότητα διακυβέρνησης των 
κρατικών αρχών· υποστηρίζει τις 
προτάσεις της Επιτροπής προς την 
κατεύθυνση αυτή· υποστηρίζει τις 
προτάσεις της Επιτροπής προς την 

8) τονίζει τη σημασία της 
αποτελεσματικότητας της διοικητικής 
ικανότητας των αρχών που είναι αρμόδιες 
για την εφαρμογή της πολιτικής της 
συνοχής, προκειμένου να βελτιωθεί η 
διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και 
υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
προς την κατεύθυνση αυτή· υποστηρίζει τις 
προτάσεις της Επιτροπής προς την 
κατεύθυνση αυτή·
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κατεύθυνση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 11
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9) επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να διατεθεί τουλάχιστον το 20 % του ΕΚΤ 
στην «προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας»·

9) επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής
και τονίζει την ανάγκη να διατεθεί 
τουλάχιστον το 20 % του ΕΚΤ στην
«προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
και της καταπολέμησης της φτώχειας»·

Or. en

Τροπολογία 12
Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9) επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να διατεθεί τουλάχιστον το 20 % του ΕΚΤ 
στην «προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας»·

9) επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής 
να διατεθεί τουλάχιστον το 20 % του ΕΚΤ 
στην «προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας» κάνοντας να συμμετάσχουν οι 
ΜΚΟ εντός των οποίων τα άτομα που 
βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού 
αποκλεισμού εκφράζονται ελεύθερα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πραγματική πρόσβαση των ενδεέστερων 
στο σύνολο των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων·

Or. fr
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Τροπολογία 13
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. Ζητεί την ενίσχυση του στόχου 
προώθησης της απασχόλησης, κυρίως 
όσον αφορά την πρόσβαση στην 
απασχόληση με δικαιώματα, τη διαρκή 
ενσωμάτωση των νέων στην αγορά 
εργασίας και την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών καθώς και τον συνδυασμό 
της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή·

Or. pt

Τροπολογία 14
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10) έχει την πεποίθηση ότι οι κυρώσεις οι 
συνδεόμενες με την επιβολή όρων 
μακροοικονομικής πολιτικής, οι οποίες 
προτείνονται στο πλαίσιο των 
διαρθρωτικών ταμείων, είναι αντίθετες 
προς τη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης 
της ΕΕ· ζητεί να καταργηθεί η σύνδεση 
της άντλησης πόρων από την ΕΕ με την 
επιβολή όρων μακροοικονομικής 
πολιτικής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 15
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11



PE494.522v01-00 10/18 AM\909696EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. είναι πεπεισμένο ότι το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και 
την κοινωνική καινοτομία διαδραματίζει
ουσιώδη ρόλο στην στήριξη της ανάπτυξης 
και του συντονισμού των κοινωνικών 
πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
μικροπίστωση και την ενθάρρυνση της 
κινητικότητας των εργαζομένων σε 
διασυνοριακό επίπεδο· επιμένει λόγω της 
πρόκλησης της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και καταπολέμησης της 
φτώχειας να αυξηθεί κατά 5% το 
δημοσιονομικό κονδύλιο του 
προγράμματος, σύμφωνα με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2011 για ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς·

11. είναι πεπεισμένο ότι το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και 
την κοινωνική καινοτομία διαδραματίζει 
ουσιώδη ρόλο στην στήριξη της ανάπτυξης 
και του συντονισμού των κοινωνικών 
πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
μικροπίστωση και την ενθάρρυνση της 
κινητικότητας των εργαζομένων σε 
διασυνοριακό επίπεδο· επιμένει λόγω της 
πρόκλησης της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης και καταπολέμησης της 
φτώχειας να αυξηθεί κατά 5% το 
δημοσιονομικό κονδύλιο του 
προγράμματος, σύμφωνα με το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2011 για ένα νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια 
ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς 
αποκλεισμούς· προτείνει όπως στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
για την Κοινωνική Αλλαγή το 30% της 
συνολικής χρηματοδότησης διατεθεί στο 
σκέλος που αφορά τις 
μικροχρηματοδοτήσεις. 

Or. pt

Τροπολογία 16
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13) υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο του 
Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην 
καταπολέμηση των αρνητικών 
αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης 
και των βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων· 
επιμένει για τη συνέχεια και την 

13) αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία
του Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) ως μέσου
ταχείας παρέμβασης που βοηθά τους 
εργαζομένους, οι οποίοι έχουν χάσει τις 
θέσεις τους, να επανέλθουν στην αγορά 
εργασίας· τονίζει την ανάγκη το μέσο 
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αναβάθμιση του ΕΤΠ μετά το 2014 ως 
μέσου ευκαμψίας προσιτού επί ίσοις 
όροις σε όλες τις κατηγορίες των 
εργαζομένων που πλήττονται από τις 
συνέπειες των διαρθρωτικών αλλαγών 
που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση 
ή με μία απροσδόκητη κρίση·

αυτό να μετατραπεί σε Ταμείο 
Προσαρμογής στη Βιωσιμότητα και να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να το 
χρησιμοποιούν για να επιτύχουν τους 
στόχους της Στρατηγικής ΕΕ 2020, να 
διαχειριστούν την αναδιάρθρωση και να 
ευνοήσουν νέες δεξιότητες σε σχέση,  
μεταξύ άλλων σχετικές με νέες θέσεις 
απασχόλησης, βιώσιμες, υψηλής 
ποιότητας, «οικολογικές» ·

Or. en

Τροπολογία 17
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13) υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο του 
Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην 
καταπολέμηση των αρνητικών 
αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης και
των βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων· 
επιμένει για τη συνέχεια και την
αναβάθμιση του ΕΤΠ μετά το 2014 ως 
μέσου ευκαμψίας προσιτού επί ίσοις όροις 
σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων 
που πλήττονται από τις συνέπειες των 
διαρθρωτικών αλλαγών που συνδέονται με 
την παγκοσμιοποίηση ή με μία 
απροσδόκητη κρίση·

13) υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο του 
Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην 
καταπολέμηση των αρνητικών 
αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης και
μιας απροσδόκητης κρίσης· επιμένει για 
τη συνέχεια του ΕΤΠ με τον ίδιο όγκο 
πιστώσεων, όπως και στο παρελθόν, και
την αναβάθμισή του μετά το 2014 ως 
μέσου ευκαμψίας προσιτού επί ίσοις όροις 
σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων 
που πλήττονται από τις συνέπειες των 
διαρθρωτικών αλλαγών που συνδέονται με 
την παγκοσμιοποίηση ή με μία 
απροσδόκητη κρίση· τονίζει επίσης την 
ανάγκη μιας απλοποιημένης διαδικασίας 
για την πληρωμή των ενισχύσεων·

Or. en

Τροπολογία 18
Marije Cornelissen

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14) επιμένει η επισιτιστική βοήθεια για 
τους ενδεέστερους να συνεχίσει να 
στηρίζει την κατάσταση των απόρων στην 
Ευρώπη· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη 
δέσμευσή της να παρουσιάσει εγκαίρως 
σχετική δημοσιονομική πρόταση για να 
εξασφαλίσει τη συνέχιση του 
προγράμματος μετά το 2014 σε μία νέα 
νομική βάση με αυτόνομη δημοσιονομική 
πίστωση (εκτός από το 20% του ΕΚΤ που 
προβλέπεται για την προώθηση της 
κοινωνικής ενσωμάτωσης και της 
καταπολέμησης της φτώχειας)·

14) επιμένει ότι ένα πρόγραμμα για τους 
ενδεέστερους θα βελτίωνε την κατάσταση 
των απόρων στην Ευρώπη· υπενθυμίζει 
στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να 
παρουσιάσει εγκαίρως σχετική 
δημοσιονομική πρόταση για να 
εξασφαλίσει τη συνέχιση της στήριξης
μετά το 2014 σε μία νέα νομική βάση με 
αυτόνομη δημοσιονομική πίστωση (εκτός 
από το 20% του ΕΚΤ που προβλέπεται για 
την προώθηση της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας) με έμφαση στην  διευκόλυνση 
των οργανώσεων που στηρίζουν τους 
ενδεέστερους και στην εξέταση του 
διαρθρωτικού προβλήματος της 
επισιτιστικής ένδειας·

Or. en

Τροπολογία 19
Inês Cristina Zuber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α) εκτιμά ότι λόγω της αύξησης των 
καταστάσεων φτώχειας, που κερδίζουν 
έδαφος μεταξύ των εργαζομένων 
συνεπεία των αποκαλούμενων πολιτικών 
λιτότητας, είναι απαραίτητο να 
επιστραφούν τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ 
στο κοινοτικό πρόγραμμα επισιτιστικής 
βοήθειας για τους ενδεέστερους για την 
περίοδο 2014 – 2020·

Or. pt
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Τροπολογία 20
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15) επιμένει στη σπουδαιότητα των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και στην 
ανάγκη πραγματικής εκπροσώπησης και 
συμμετοχής των ευρωβουλευτών στις 
επιτροπές παρακολούθησης·

15) επιμένει στη σπουδαιότητα των 
συμβάσεων εταιρικής σχέσης και στην 
ανάγκη πραγματικής εκπροσώπησης·

Or. en

Τροπολογία 21
Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α) προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη την 
αύξηση του προσδόκιμου ζωής και για να 
δυνηθούν όσοι συνταξιούχοι το επιθυμούν 
να διατηρήσουν την εργασία τους και την 
οικονομική τους ανεξαρτησία, το νέο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να 
ενθαρρύνει την προώθηση κοινοτικών 
και εθνικών πολιτικών που θα επιτρέπουν 
στους ηλικιωμένους να διατηρούν τη 
θέση απασχόλησής τους ή να 
επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, ιδίως 
μέσω μέτρων που θα επιτρέπουν τη 
σώρευση απασχόλησης και σύνταξης·

Or. fr

Τροπολογία 22
Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17β) υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
προβλεφθεί στο νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο επαρκής 
προϋπολογισμός για την προώθηση 
θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών και 
των ανδρών που διέκοψαν προσωρινά 
την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
για να αφιερωθούν στην ανατροφή 
παιδιών ή στην φροντίδα ηλικιωμένων ή 
εξαρτώμενων ατόμων·

Or. fr

Τροπολογία 23
Anna Záborská

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17γ) Προτείνει όπως το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει 
δράσεις για την προώθηση μιας εθνικής 
φορολογικής πολιτικής προσαρμοσμένης 
στις ανάγκες της οικογενειακής ζωής 
("ενσωμάτωση το τομέα της 
οικογενειακής πολιτικής")· η πολιτική 
αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των 
οικιακών μονάδων στα κράτη μέλη, ιδίως 
δε το κόστος φύλαξης των παιδιών 
ανάλογα με την επιλογή των γονέων και 
την ανάληψη της φροντίδας των 
ηλικιωμένων και των εξαρτωμένων 
ατόμων χάρη σε ένα φορολογικό 
καθεστώς ή ένα σύστημα 
φοροαπαλλαγών· παρακινεί τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν φορολογικά μέτρα 
που θα ενθαρρύνουν την αύξηση της 
γεννητικότητας και εφιστά την προσοχή 
στην ανάγκη διασφάλισης προστασίας 
και ειδικής υποστήριξης για τις γυναίκες 



AM\909696EL.doc 15/18 PE494.522v01-00

EL

μετά τον τοκετό, ιδίως για τις νεαρές 
άγαμες μητέρες·

Or. fr

Τροπολογία 24
Csaba Őry

Πρόταση για σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
Παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

8. Με εξαίρεση στον υποτομέα για την 
οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική 
συνοχή του δημοσιονομικού πλαισίου, για
τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης, τα θεσμικά όργανα 
φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο του 
δυνατού, κατά τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού και την έγκρισή του, 
επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω από τα 
ανώτατα όρια των διαφόρων τομέων.

8. Για τους σκοπούς της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, τα θεσμικά 
όργανα φροντίζουν να αφήνουν, στο μέτρο 
του δυνατού, κατά τη διαδικασία του 
προϋπολογισμού και την έγκρισή του, 
επαρκή διαθέσιμα περιθώρια κάτω από τα 
ανώτατα όρια των διαφόρων τομέων.

Or. en

Τροπολογία 25
Csaba Őry

Πρόταση για σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
Παράγραφος 13 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση 

13. Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 
την Εξισορρόπηση της Παγκοσμιοποίησης 
είναι η παροχή συμπληρωματικής στήριξης 
στους εργαζόμενους που πλήττονται από 
τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές 
πρακτικές, ώστε να βοηθήσει την 

Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την 
Εξισορρόπηση της Παγκοσμιοποίησης 
είναι η παροχή συμπληρωματικής στήριξης 
στους εργαζόμενους που πλήττονται από 
τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές 
πρακτικές λόγω της παγκοσμιοποίησης ή 
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επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, και 
επίσης στους γεωργούς που πλήττονται 
από τις αρνητικές συνέπειες της 
παγκοσμιοποίησης.

αυτών που πλήττονται από τα σοβαρά 
προβλήματα που προκλήθηκαν από την 
απροσδόκητη κρίση, ώστε να βοηθήσει 
την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 26
Marije Cornelissen

Πρόταση για σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
Παράγραφος 13 – περίπτωση 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

13. Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 
την Εξισορρόπηση της 
Παγκοσμιοποίησης είναι η παροχή 
συμπληρωματικής στήριξης στους
εργαζόμενους που πλήττονται από τις 
συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές 
πρακτικές, ώστε να βοηθήσει την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, και 
επίσης στους γεωργούς που πλήττονται 
από τις αρνητικές συνέπειες της 
παγκοσμιοποίησης.

13. Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
είναι η παροχή συμπληρωματικής
ενίσχυσης στους εργαζομένους που 
πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων 
διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο 
εμπόριο, ώστε να βοηθήσει την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 27
Csaba Őry

Πρόταση για σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Συμβουλίου και Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
Παράγραφος 13 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

Το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το 
μέγιστο ετήσιο ποσό των 429 εκατ. EUR 

Tο ετήσιο ύψος του Αποθεματικού 
ορίζεται σε 500 εκατ. (τιμές 2011) και
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(σε τιμές του 2011).  μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος 
ν+1 σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό. Tο αποθεματικό εγγράφεται 
στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή 
πίστωση.

Or. en

Τροπολογία 28
Csaba Őry

Πρόταση για σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
Παράγραφος 13 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής 
της για απόφαση κινητοποίησης του 
Ταμείου, η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο 
σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής πρόταση μεταφοράς 
στις αντίστοιχες γραμμές του 
προϋπολογισμού. Σε περίπτωση διαφωνίας 
κινείται διαδικασία τριμερών συσκέψεων.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής 
της για απόφαση κινητοποίησης του 
Ταμείου, η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο 
σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής πρόταση μεταφοράς 
στις αντίστοιχες γραμμές του 
προϋπολογισμού, παρόλον ότι οι πόροι 
που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο κατά κανόνα δεν 
μεταφέρονται. Στην περίπτωση διαφωνίας 
κινείται διαδικασία τριμερών συσκέψεων.

Or. en

Τροπολογία 29
Csaba Őry

Πρόταση για σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και 
τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση
Παράγραφος 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

17. Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται στις 
πιστώσεις συνοχής οι οποίες εγκρίνονται 

17. Το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται στις 
πιστώσεις συνοχής οι οποίες εγκρίνονται 
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με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
καταλογίζονται εκ των προτέρων στα 
κράτη μέλη και περιλαμβάνουν 
δημοσιονομικό κονδύλιο για ολόκληρη τη 
διάρκεια του προγράμματος και για έργα 
μεγάλης κλίμακας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 14 του κανονισμού ΠΔΠ.  

με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
καταλογίζονται εκ των προτέρων στα 
κράτη μέλη και περιλαμβάνουν 
δημοσιονομικό κονδύλιο για ολόκληρη τη 
διάρκεια του προγράμματος και για έργα 
μεγάλης κλίμακας, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 14 του κανονισμού ΠΔΠ.  Ωστόσο, 
χώρες που έχουν κάνει χρήση του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού 
χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης
μπορούν να λάβουν πρόσθετη 
χρηματοδότηση από μη 
χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ταμείου 
Συνοχής.

Or. en


