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Τροπολογία 1
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
που αποσκοπεί στην επίτευξη 
ισχυρότερης οικονομικής διακυβέρνησης·
πιστεύει ότι για την επιτυχημένη εφαρμογή 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 απαιτούνται 
ουσιαστικές, συντονισμένες και 
κατάλληλες οικονομικές δεσμεύσεις, 
προκειμένου να τηρηθούν οι 
προτεραιότητές της τόσο σε επίπεδο ΕΕ 
όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, και 
οποιοσδήποτε περιορισμός στις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της ΕΕ θα υπονόμευε 
την πραγμάτωσή της·

1. πιστεύει ότι η διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να 
εξελιχθεί σε ισχυρό εργαλείο για την 
ενίσχυση του οικονομικού και 
δημοσιονομικού συντονισμού, που δεν 
πρέπει να περιορίζεται στην εποπτεία των 
δημοσιονομικών προγραμμάτων των 
κρατών μελών, αλλά πρέπει επίσης να 
αξιολογεί την ευθυγράμμιση των εθνικών 
προϋπολογισμών με τις δεσμεύσεις και 
τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·
πιστεύει ότι για την επιτυχημένη εφαρμογή 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 απαιτούνται 
ουσιαστικές, συντονισμένες και 
κατάλληλες οικονομικές δεσμεύσεις, 
προκειμένου να τηρηθούν οι 
προτεραιότητές της τόσο σε επίπεδο ΕΕ 
όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, και 
οποιοσδήποτε περιορισμός στις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της ΕΕ θα υπονόμευε 
την πραγμάτωσή της·

Or. en

Τροπολογία 2
Fiona Hall, Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
που αποσκοπεί στην επίτευξη ισχυρότερης 
οικονομικής διακυβέρνησης· πιστεύει ότι 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
που αποσκοπεί στην επίτευξη ισχυρότερης 
οικονομικής διακυβέρνησης· πιστεύει ότι 
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για την επιτυχημένη εφαρμογή της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 απαιτούνται 
ουσιαστικές, συντονισμένες και 
κατάλληλες οικονομικές δεσμεύσεις, 
προκειμένου να τηρηθούν οι 
προτεραιότητές της τόσο σε επίπεδο ΕΕ 
όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, και 
οποιοσδήποτε περιορισμός στις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της ΕΕ θα υπονόμευε 
την πραγμάτωσή της·

για την επιτυχημένη εφαρμογή της 
στρατηγικής ΕΕ 2020 απαιτούνται 
ουσιαστικές, συντονισμένες, διαφανείς και 
κατάλληλες οικονομικές δεσμεύσεις, 
προκειμένου να τηρηθούν οι 
προτεραιότητές της τόσο σε επίπεδο ΕΕ 
όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, και 
οποιοσδήποτε περιορισμός στις πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της ΕΕ θα υπονόμευε 
την πραγμάτωσή της·

Or. en

Τροπολογία 3
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επισπευσθεί η δημιουργία διαδικτύου 
υψηλής ταχύτητας και να αξιοποιηθούν 
τα οφέλη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
για νοικοκυριά και εταιρείες, σύμφωνα με 
την εμβληματική πρωτοβουλία του 
ψηφιακού θεματολογίου της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, η χρηματοδότηση των 
επενδύσεων στην ευρυζωνική υποδομή 
και των προγραμμάτων που αφορούν τις 
υποδομές θα πρέπει να συντονιστούν 
καλύτερα, μέσω βελτίωσης του 
σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, ενώ, επιπλέον, η ΕΕ 
πρέπει να συνεργαστεί στενότερα με τις 
περιφέρειες, προκειμένου να τις βοηθήσει 
να απορροφήσουν τους χρηματοδοτικούς 
πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και 
του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το 
σκοπό αυτό·

Or. en
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Τροπολογία 4
Algirdas Saudargas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εκφράζει επιδοκιμασία για τους 
στόχους της Επιτροπής όσον αφορά το 
σχέδιο προϋπολογισμού 2012 σύμφωνα με 
τη στρατηγική Ευρώπη 2020· λυπάται, 
όμως, για το γεγονός ότι ορισμένες από 
τις αναγνωρισμένες προτεραιότητες της 
ΕΕ δε χρηματοδοτούνται επαρκώς, όπως, 
συγκεκριμένα, η ενεργειακή πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 5
Fiona Hall, Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την 
αναντιστοιχία μεταξύ των πολιτικών 
προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού της 
ΕΕ και των χρηματοδοτικών πόρων που 
διατίθενται στην πραγματικότητα, 
ειδικότερα όσον αφορά την ενεργειακή 
πολιτική, η οποία αντιπροσωπεύει μόνο
το 0,5% του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 6
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. επισημαίνει τη σπουδαιότητα του 
μηχανισμού χρηματοδότησης με 
επιμερισμό των κινδύνων στο πλαίσιο του 
7ου προγράμματος-πλαισίου και του 
προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία» στο πλαίσιο του CIP, τα 
οποία χρησιμεύουν ως υποδείγματα  
ευρωπαϊκών καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων, 
συγκεντρώνοντας τους πόρους του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και τους 
χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΤΕπ στην 
υποστήριξη της ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων και στην επίτευξη των 
στόχων της εμβληματικής πρωτοβουλίας 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 «Ένωση της 
Καινοτομίας»· καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει τα μέσα αυτά στους τομείς της 
έρευνας, της καινοτομίας και της 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 7
Algirdas Saudargas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας, την απόδοση των 
πόρων και τις πράσινες τεχνολογίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020· ζητεί όχι μόνο να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός αλλά και να καθιερωθούν
περισσότερα κριτήρια αειφορίας στα 

2. υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στην 
έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία 
αποτελούν μακροπρόθεσμη επένδυση 
ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη
των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020· εν προκειμένω επισημαίνει την 
ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών για 
έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία· πιστεύει 
ότι η ΕΕ πρέπει να επικεντρώσει τις 
δαπάνες της σε τομείς που τονώνουν την 
οικονομική ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητά μας, όπως η 
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προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας της ΕΕ·

καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη·
είναι πεπεισμένο ότι, ταυτόχρονα, 
ακμάζουσα έρευνα, καινοτομία και 
ανάπτυξη πρέπει να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση των μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων του καιρού μας· επικροτεί
την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού για 
τα προγράμματα της ΕΕ που αφορούν 
την έρευνα, την ανάπτυξη και την 
καινοτομία· τονίζει ότι πρέπει να 
διεξαχθεί διεξοδική έρευνα πριν
καθιερωθούν κριτήρια αειφορίας στη 
διαδικασία επιλογής των σχεδίων·

Or. en

Τροπολογία 8
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας, την απόδοση των 
πόρων και τις πράσινες τεχνολογίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ζητεί όχι μόνο να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός αλλά και να καθιερωθούν 
περισσότερα κριτήρια αειφορίας στα 
προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας της ΕΕ·

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας, την απόδοση των 
πόρων και τις πράσινες τεχνολογίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ζητεί όχι μόνο να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός αλλά και να καθιερωθούν 
περισσότερα κριτήρια αειφορίας στα 
προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, 
παρά το γεγονός ότι για το πρόγραμμα 
ΔΕΔ-Ενέργειας ο δημοσιονομικός 
προγραμματισμός προβλέπει σημαντική 
αύξηση του προϋπολογισμού 2007 - 2013 
σε σύγκριση με το αρχικό χρηματοδοτικό 
κονδύλιο, το προβλεπόμενο ποσό των 22 
εκατομμυρίων ευρώ εξακολουθεί να είναι 
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πολύ περιορισμένο σε σύγκριση με τις 
προκλήσεις και το πρόγραμμα ΔΕΔ-
Μεταφορών 

Or. en

Τροπολογία 9
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας, την απόδοση των 
πόρων και τις πράσινες τεχνολογίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ζητεί όχι μόνο να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός αλλά και να καθιερωθούν 
περισσότερα κριτήρια αειφορίας στα 
προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας της ΕΕ·

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας, την απόδοση των 
πόρων και τις πράσινες τεχνολογίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ζητεί όχι μόνο να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός αλλά και να καθιερωθούν 
περισσότερα κριτήρια αειφορίας στα 
προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας της ΕΕ, σύμφωνα με τους 
στόχους της ΕΕ όσον αφορά την ενέργεια 
και το κλίμα και σταδιακή κατάργηση 
των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα 
και τις παρωχημένες τεχνολογίες 
αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 10
Fiona Hall, Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας, την απόδοση των 
πόρων και τις πράσινες τεχνολογίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ζητεί όχι μόνο να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός αλλά και να καθιερωθούν 
περισσότερα κριτήρια αειφορίας στα 
προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας της ΕΕ·

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
ενεργειακής απόδοσης και αποθήκευσης 
ενέργειας, την απόδοση των πόρων και τις 
πράσινες τεχνολογίες είναι ζωτικής 
σημασίας για την πρόοδο στην επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020·
ζητεί όχι μόνο να πραγματοποιηθούν 
ανακατανομές στον προϋπολογισμό αλλά 
και να καθιερωθούν περισσότερα κριτήρια 
αειφορίας στα προγράμματα έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτομίας της ΕΕ· ζητεί, 
ειδικότερα, να εφαρμοστεί το στρατηγικό 
σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών, όπως 
ζητείται στα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης 
Φεβρουαρίου 2011·

Or. en

Τροπολογία 11
Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας, την απόδοση των 
πόρων και τις πράσινες τεχνολογίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ζητεί όχι μόνο να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός αλλά και να καθιερωθούν
περισσότερα κριτήρια αειφορίας στα 

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας και την απόδοση 
των πόρων είναι ζωτικής σημασίας για την 
πρόοδο στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· ζητεί όχι μόνο να 
αυξηθεί ο προϋπολογισμός αλλά και να 
καθιερωθεί μεγαλύτερη εστίαση στην 
ενεργειακή αειφορία στα προγράμματα 
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προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας της ΕΕ·

έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας, την απόδοση των 
πόρων και τις πράσινες τεχνολογίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ζητεί όχι μόνο να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός αλλά και να καθιερωθούν 
περισσότερα κριτήρια αειφορίας στα 
προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας της ΕΕ·

2. επισημαίνει ότι η βελτίωση των 
συνθηκών για έρευνα, ανάπτυξη και 
καινοτομία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
προτεραιότητες στους τομείς της ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές και της 
ενεργειακής αειφορίας, τις τεχνολογίες 
αποθήκευσης ενέργειας, την απόδοση των 
πόρων και τις πράσινες τεχνολογίες είναι 
ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020· ζητεί όχι μόνο να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός αλλά και να καθιερωθούν 
περισσότερα κριτήρια αειφορίας στα 
προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και 
καινοτομίας της ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 13
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η 
ΕΕ και τα κράτη μέλη δεν έχουν προβεί 
σε επαρκείς επενδύσεις σε μέτρα που 
αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών 
CO2 ή στην αύξηση της ενεργειακής 
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απόδοσης στον κατασκευαστικό τομέα ή 
στον τομέα των μεταφορών· καλεί την 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, να λάβει μέτρα για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και 
των κεντρικών δικτύων αστικής 
θέρμανσης και ψύξης και να διαθέσει 
περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους 
το 2012, υπενθυμίζοντας επίσης το 
πλαίσιο της επανεξέτασης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου·    

Or. ro

Τροπολογία 14
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις 
στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής 
στην πραγματικότητα μειώνονται και ότι 
η στήριξη των προτεραιοτήτων που 
αφορούν την ενεργειακή αειφορία 
εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μικρό 
μόνο μερίδιο των προγραμμάτων 
έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας (το 
μικρότερο μερίδιο του τμήματος του 
εβδόμου προγράμματος πλαισίου που 
αφορά τη συνεργασία σε σύγκριση με 
όλους τους λοιπούς τομείς πολιτικής)·

Or. en

Τροπολογία 15
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, με στόχο τη μείωση της έκλυσης 
ρυπογόνων εκπομπών στον τομέα των 
μεταφορών, να δώσουν προτεραιότητα 
στις επενδύσεις στην ανάπτυξη ενός 
ευφυούς δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο που να μπορεί να 
τροφοδοτείται με ενέργεια που παράγεται 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των υποδομών 
που είναι αναγκαίες για τη χρήση 
ηλεκτρικών οχημάτων·

Or. ro

Τροπολογία 16
Fiona Hall, Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. εκφράζει αποδοκιμασία για την 
πρόταση να ανακατανεμηθούν 
χρηματοδοτικοί πόροι από το 7ο 
πρόγραμμα πλαίσιο στο σχέδιο ITER·
υπενθυμίζει ότι επιβάλλεται να εστιασθεί 
η προσοχή στις τεχνολογίες που θα είναι 
διαθέσιμες στο ορατό μέλλον, ή που είναι 
ήδη διαθέσιμες, για να υλοποιηθούν οι 
στόχοι της στρατηγικής ΕΕ 2020 και όχι 
στα πιο μακροπρόθεσμα προγράμματα 
όπως το ITER·

Or. en

Τροπολογία 17
Silvia-Adriana Ţicău
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει τη σημασία του προγράμματος 
Erasmus για τους νέους επιχειρηματίες 
και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης για 
το πρόγραμμα αυτό το 2012, με στόχο να 
διπλασιαστεί ο αριθμός των δικαιούχων·

Or. ro

Τροπολογία 18
Algirdas Saudargas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. λυπάται για το γεγονός ότι το σχέδιο 
προϋπολογισμού 2012 δεν προβλέπει να 
διατεθούν πιστώσεις για τις τεχνολογίες 
του σχεδίου ΣΕΤ απευθείας από το 
υφιστάμενο κονδύλιο του 
προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 19
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, να εξασφαλίσει τη 
χρηματοδότηση σχεδίων που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση του στόχου του 
Ψηφιακού Θεματολογίου για επίτευξη 
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ευρυζωνικής κάλυψης της τάξης του 
100% έως το 2013·

Or. ro

Τροπολογία 20
Fiona Hall

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. λυπάται για το γεγονός ότι στο σχέδιο 
προϋπολογισμού προτείνεται μείωση της 
ήδη πενιχρής χρηματοδότησης των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας κατά 
12,5% και ζητεί πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους γι αυτό το 
σημαντικό πρόγραμμα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 21
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει 
επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης το 
2012 για εφαρμοσμένη έρευνα και 
ανάπτυξη όσον αφορά τις ειδικές 
υπηρεσίες και εφαρμογές GNSS·

Or. ro

Τροπολογία 22
Reinhard Bütikofer
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την περαιτέρω προώθηση της 
εφαρμογής της Small Business Act, με την 
ανάληψη σχετικών ενεργειών σε πολιτικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
για τη βελτίωση της πρόσβασης και την 
ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων και 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών·
ζητεί την αναβάθμιση του Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας –
που είναι εμβληματικό πρόγραμμα για τις 
ΜΜΕ·

4. ζητεί την περαιτέρω προώθηση της 
εφαρμογής της Small Business Act, με την 
ανάληψη σχετικών ενεργειών σε πολιτικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
για τη βελτίωση της πρόσβασης και την 
ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων και 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών·
ζητεί την ουσιαστική αναβάθμιση των 
ειδικών προγραμμάτων του 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και 
Καινοτομίας –που είναι εμβληματικό 
πρόγραμμα για τις ΜΜΕ και την πλήρη 
υποστήριξη του εκτελεστικού οργανισμού 
που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση 
αυτού του προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 23
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ζητεί την περαιτέρω προώθηση της
εφαρμογής της Small Business Act, με την 
ανάληψη σχετικών ενεργειών σε πολιτικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
για τη βελτίωση της πρόσβασης και την 
ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων και 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών·
ζητεί την αναβάθμιση του Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας –
που είναι εμβληματικό πρόγραμμα για τις 
ΜΜΕ·

4. ζητεί την πλήρη εφαρμογή της Small 
Business Act, με την ανάληψη σχετικών 
ενεργειών σε πολιτικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση, την αύξηση της 
συμμετοχής τους σε δημόσιες συμβάσεις
και την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων 
και καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μηχανισμών· ζητεί την αναβάθμιση του 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και 
Καινοτομίας –που είναι εμβληματικό 
πρόγραμμα για τις ΜΜΕ·

Or. lt



PE464.736v02-00 16/24 AM\867185EL.doc

EL

Τροπολογία 24
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. υποστηρίζει την ιδέα της έκδοσης 
ομολόγων έργων υποδομής για τη 
χρηματοδότηση των σημαντικών 
αναγκών σε υποδομή και των 
διαρθρωτικών σχεδίων της Ευρώπης στο 
πλαίσιο των νέων στρατηγικών της ΕΕ 
που προβλέπονται στην ατζέντα ΕΕ 2020, 
όπως η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη 
της ενεργειακής υποδομής και άλλα έργα 
μεγάλης κλίμακας· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι ο 
μηχανισμός των ευρωπαϊκών ομολόγων 
έργων θα τεθεί σε εφαρμογή το 
συντομότερο δυνατόν, πριν από το 2014, 
έτος που αναφέρεται ως στόχος στο 
σχετικό συμβουλευτικό έγγραφο της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 25
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. πιστεύει ότι οι επενδύσεις στις 
ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 
εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο τους στόχους της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους 
πόρους» της στρατηγικής ΕΕ 2020 και 
ότι το σχέδιο ΣΕΤ είναι ο τεχνολογικός 
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πυλώνας της πολιτικής της ΕΕ για την 
ενέργεια και το κλίμα· ζητεί, συνεπώς, 
επειγόντως να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή 
η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της 
ανάπτυξης αυτών των καινοτόμων και 
βιώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 26
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι ο καθορισμός ξεκάθαρων 
στόχων στην πολιτική για την ενεργειακή 
αειφορία, την ενεργειακή απόδοση και την 
αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να 
αποφέρει με τρόπο οικονομικά αποδοτικό 
οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία στο 
σύνολό της· ζητεί να διαθέσουν η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους για επενδύσεις στους ανωτέρω 
τομείς προτεραιότητας·

5. πιστεύει ότι ο καθορισμός ξεκάθαρων 
στόχων στην πολιτική για την ενεργειακή 
αειφορία, την ενεργειακή απόδοση και την 
αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να 
αποφέρει με τρόπο οικονομικά αποδοτικό 
οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία στο 
σύνολό της· ζητεί να διαθέσουν η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους για επενδύσεις στους ανωτέρω 
τομείς προτεραιότητας· εκφράζει, εν 
προκειμένω, επιδοκιμασία για την 
αναθεώρηση της οδηγίας για την 
ενεργειακή φορολογία, η οποία μπορεί να 
εξασφαλίσει σημαντικά πρόσθετα έσοδα 
και μείζονα κίνητρα για στροφή προς τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 

Or. en

Τροπολογία 27
Algirdas Saudargas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι ο καθορισμός ξεκάθαρων 
στόχων στην πολιτική για την ενεργειακή 
αειφορία, την ενεργειακή απόδοση και την 
αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να 
αποφέρει με τρόπο οικονομικά αποδοτικό 
οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία στο 
σύνολό της· ζητεί να διαθέσουν η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους για επενδύσεις στους ανωτέρω 
τομείς προτεραιότητας·

5. πιστεύει ότι ο καθορισμός ξεκάθαρων 
στόχων και επαρκούς χρηματοδότησης 
στην πολιτική για την ενεργειακή 
αειφορία, την ενεργειακή απόδοση και την 
αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να 
αποφέρει με τρόπο οικονομικά αποδοτικό 
οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία στο 
σύνολό της· ζητεί να διαθέσουν η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους για επενδύσεις στους ανωτέρω 
τομείς προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 28
Fiona Hall, Lena Ek

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. πιστεύει ότι ο καθορισμός ξεκάθαρων 
στόχων στην πολιτική για την ενεργειακή 
αειφορία, την ενεργειακή απόδοση και την 
αποδοτική χρήση των πόρων μπορεί να 
αποφέρει με τρόπο οικονομικά αποδοτικό 
οφέλη για την ευρωπαϊκή οικονομία στο 
σύνολό της· ζητεί να διαθέσουν η ΕΕ και 
τα κράτη μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς 
πόρους για επενδύσεις στους ανωτέρω 
τομείς προτεραιότητας·

5. πιστεύει ότι ο καθορισμός ξεκάθαρων 
και φιλόδοξων στόχων στην πολιτική για 
την ενεργειακή αειφορία, την ενεργειακή 
απόδοση και την αποδοτική χρήση των 
πόρων μπορεί να αποφέρει με τρόπο 
οικονομικά αποδοτικό οφέλη για την 
ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της·
ζητεί να διαθέσουν η ΕΕ και τα κράτη 
μέλη δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για 
επενδύσεις στους ανωτέρω τομείς 
προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 29
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. εκφράζει επιδοκιμασία για την 
προτεινόμενη ενίσχυση του 
προϋπολογισμού για τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Συνεργασίας των 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) 
υπό το φως της έγκρισης του κανονισμού 
για το REMIT και των συνολικά 
αυξανόμενων αρμοδιοτήτων του· δεν 
εγκρίνει, ωστόσο, το γεγονός ότι η 
αύξηση αυτή προκύπτει από 
ανακατανομή πόρων από το πρόγραμμα 
ΔΕΔ-Ενέργειας και το πρόγραμμα 
«Ευφυής ενέργεια—Ευρώπη» και ζητεί 
να διατεθούν περισσότερες πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για την ανάπτυξη των 
δικτύων και τεχνολογιών ενεργειακής 
υποδομής της ΕΕ και ειδικότερα των 
ευφυών δικτύων και ενός ευρωπαϊκού 
υπερδικτύου· 

Or. en

Τροπολογία 30
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπενθυμίζει ότι τα αριθμητικά 
στοιχεία στο δημοσιονομικό 
προγραμματισμό όσον αφορά την 
EURATOM για το 2012 είναι ιδιαίτερα 
ενδεικτικά· τονίζει, ως εκ τούτου, με 
έμφαση ότι πρέπει να εξακριβωθεί κατά 
πόσο οι πιστώσεις που διαθέτει η ΕΕ για 
σχέδια που αφορούν την πυρηνική 
ασφάλεια είναι επαρκείς για να καλύψουν 
το κόστος των δοκιμών αντοχής σε όλες 
τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της ΕΕ· 

Or. en
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Τροπολογία 31
Algirdas Saudargas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. υπενθυμίζει τη σημασία της 
ολοκληρωμένης ενεργειακής υποδομής 
της ΕΕ για την ενεργειακή ασφάλεια και 
την κοινή αγορά ενέργειας της ΕΕ· τονίζει 
ότι οι ήδη πενιχροί πόροι που διατίθενται 
για τα ΔΕΔ-Ενέργειας δε μειώνονται αλλά 
αυξάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 32
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι προϋποθέσεις για τη 
διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για 
έργα μεγάλης κλίμακας πρέπει να είναι η 
κατάλληλη διακυβέρνηση, ο ακριβής 
σχεδιασμός, η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ο καθορισμός σαφών ορίων 
για τη συμμετοχή της ΕΕ και η εγγραφή 
ιδιαίτερης γραμμής στον προϋπολογισμό·
υπογραμμίζει ότι η διάθεση κονδυλίων 
της ΕΕ για τέτοιου είδους έργα δεν πρέπει 
να γίνεται με ανακατανομή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα Ε&Α, και ότι το 
τυχόν πρόσθετο κόστος πρέπει να 
καλύπτεται από τα κράτη μέλη ή 
ιδιωτικούς φορείς· επισημαίνει, σε σχέση 
με το Galileo, ότι στην κάλυψη του 
κόστους πρέπει να συμβάλουν επίσης οι 
χρήστες της κυβερνητικής υπηρεσίας και 

6. τονίζει με έμφαση ότι οι λύσεις 
έκτακτης ανάγκης είναι πιθανόν να 
θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία και την 
προστιθέμενη αξία στρατηγικών 
βιομηχανικών προγραμμάτων της ΕΕ
μεγάλης κλίμακας και να κλονίσουν τη 
σχετική πολιτική δυναμική τους·
αντίθετα, πρέπει να εξευρεθούν 
μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές λύσεις 
μαζί με βιώσιμες χρηματοδοτικές λύσεις, 
που να μην κάνουν τις πιστώσεις που 
διατίθενται για έρευνα σε άλλους τομείς 
να φαντάζουν συγκριτικά χαμηλές και οι 
οποίες θα εξασφαλίσουν χρηματοδότηση 
σε επίπεδο ΕΕ, πληρώντας τις τεχνικές 
απαιτήσεις αυτών των προγραμμάτων 
και τηρώντας ένα χρονοδιάγραμμα που 
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά τους·
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της εμπορικής υπηρεσίας

Or. en

Τροπολογία 33
Algirdas Saudargas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι προϋποθέσεις για τη 
διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για 
έργα μεγάλης κλίμακας πρέπει να είναι η 
κατάλληλη διακυβέρνηση, ο ακριβής 
σχεδιασμός, η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ο καθορισμός σαφών ορίων για 
τη συμμετοχή της ΕΕ και η εγγραφή 
ιδιαίτερης γραμμής στον προϋπολογισμό·
υπογραμμίζει ότι η διάθεση κονδυλίων της 
ΕΕ για τέτοιου είδους έργα δεν πρέπει να 
γίνεται με ανακατανομή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα Ε&Α, και ότι το 
τυχόν πρόσθετο κόστος πρέπει να
καλύπτεται από τα κράτη μέλη ή 
ιδιωτικούς φορείς· επισημαίνει, σε σχέση 
με το Galileo, ότι στην κάλυψη του 
κόστους πρέπει να συμβάλουν επίσης οι 
χρήστες της κυβερνητικής υπηρεσίας και 
της εμπορικής υπηρεσίας

6. υπογραμμίζει ότι προϋποθέσεις για τη 
διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για 
έργα μεγάλης κλίμακας πρέπει να είναι η 
κατάλληλη διακυβέρνηση, ο ακριβής 
σχεδιασμός, η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ο καθορισμός σαφών ορίων για 
τη συμμετοχή της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η 
διάθεση κονδυλίων της ΕΕ για τέτοιου 
είδους έργα δεν πρέπει να γίνεται με 
ανακατανομή από άλλα ενωσιακά 
προγράμματα Ε&Α, και ότι το τυχόν 
πρόσθετο κόστος πρέπει να είναι πλήρως 
αιτιολογημένο·

Or. en

Τροπολογία 34
Norbert Glante

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι προϋποθέσεις για τη 
διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για 

6. υπογραμμίζει ότι προϋποθέσεις για τη 
διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για 
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έργα μεγάλης κλίμακας πρέπει να είναι η 
κατάλληλη διακυβέρνηση, ο ακριβής 
σχεδιασμός, η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ο καθορισμός σαφών ορίων για 
τη συμμετοχή της ΕΕ και η εγγραφή 
ιδιαίτερης γραμμής στον προϋπολογισμό·
υπογραμμίζει ότι η διάθεση κονδυλίων της 
ΕΕ για τέτοιου είδους έργα δεν πρέπει να 
γίνεται με ανακατανομή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα Ε&Α, και ότι το 
τυχόν πρόσθετο κόστος πρέπει να 
καλύπτεται από τα κράτη μέλη ή 
ιδιωτικούς φορείς· επισημαίνει, σε σχέση 
με το Galileo, ότι στην κάλυψη του 
κόστους πρέπει να συμβάλουν επίσης οι 
χρήστες της κυβερνητικής υπηρεσίας και 
της εμπορικής υπηρεσίας

έργα μεγάλης κλίμακας πρέπει να είναι η 
κατάλληλη διακυβέρνηση, ο ακριβής 
σχεδιασμός, η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ο καθορισμός σαφών ορίων για 
τη συμμετοχή της ΕΕ και η εγγραφή 
ιδιαίτερης γραμμής στον προϋπολογισμό·
υπογραμμίζει ότι η διάθεση κονδυλίων της 
ΕΕ για τέτοιου είδους έργα δεν πρέπει να 
γίνεται με ανακατανομή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα Ε&Α, και ότι το 
τυχόν πρόσθετο κόστος πρέπει να 
καλύπτεται από τα κράτη μέλη ή 
ιδιωτικούς φορείς· καλεί την Επιτροπή, σε 
σχέση με το Galileo, να αναλύσει το 
βαθμό στον οποίο μπορούν να συμβάλουν
στην κάλυψη του κόστους τα μελλοντικά 
έσοδα από την κυβερνητική υπηρεσία και 
την εμπορική υπηρεσία·

Or. de

Τροπολογία 35
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι προϋποθέσεις για τη 
διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για 
έργα μεγάλης κλίμακας πρέπει να είναι η 
κατάλληλη διακυβέρνηση, ο ακριβής 
σχεδιασμός, η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ο καθορισμός σαφών ορίων για 
τη συμμετοχή της ΕΕ και η εγγραφή 
ιδιαίτερης γραμμής στον προϋπολογισμό·
υπογραμμίζει ότι η διάθεση κονδυλίων της 
ΕΕ για τέτοιου είδους έργα δεν πρέπει να 
γίνεται με ανακατανομή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα Ε&Α, και ότι το 
τυχόν πρόσθετο κόστος πρέπει να 
καλύπτεται από τα κράτη μέλη ή 
ιδιωτικούς φορείς· επισημαίνει, σε σχέση 
με το Galileo, ότι στην κάλυψη του 
κόστους πρέπει να συμβάλουν επίσης οι 

6. υπογραμμίζει ότι προϋποθέσεις για τη 
διάθεση πρόσθετης χρηματοδότησης για 
έργα μεγάλης κλίμακας πρέπει να είναι η 
κατάλληλη διακυβέρνηση, ο ακριβής 
σχεδιασμός, η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, ο καθορισμός σαφών ορίων για 
τη συμμετοχή της ΕΕ και η εγγραφή 
ιδιαίτερης γραμμής στον προϋπολογισμό·
υπογραμμίζει ότι η διάθεση κονδυλίων της 
ΕΕ για τέτοιου είδους έργα δεν πρέπει να 
γίνεται με ανακατανομή από άλλα 
ενωσιακά προγράμματα Ε&Α, και, κατά 
συνέπεια, απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής για ανακατανομή των πόρων 
του προϋπολογισμού που διατίθενται για 
το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για το 
σχέδιο ITER· πιστεύει ότι το τυχόν 
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χρήστες της κυβερνητικής υπηρεσίας και 
της εμπορικής υπηρεσίας

πρόσθετο κόστος για έργα μεγάλης 
κλίμακας πρέπει να καλύπτεται από τα 
κράτη μέλη ή ιδιωτικούς φορείς·
επισημαίνει, σε σχέση με το Galileo, ότι 
στην κάλυψη του κόστους πρέπει να 
συμβάλουν επίσης οι χρήστες της 
κυβερνητικής υπηρεσίας και της εμπορικής 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. υπογραμμίζει ότι το Galileo και το 
GMES αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της βιομηχανικής εμβληματικής 
πρωτοβουλίας της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, δεδομένου ότι στόχος τους είναι να 
προωθηθεί η ΕΕ στην πρώτη γραμμή, 
μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων τρόπων 
εκμετάλλευσης της δορυφορικής 
πλοήγησης, της τόνωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας στην αγορά επόμενου 
σταδίου και της δημιουργίας γνώσης·
τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να 
ληφθούν κατάλληλα οικονομικά μέτρα για 
να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της πλήρους 
επιχειρησιακής ικανότητας του Galileo 
και η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών 
με βάση το GNSS·

Or. en

Τροπολογία 37
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. ζητεί να περιοριστεί ο 
προϋπολογισμός για το πρόγραμμα 
πλαίσιο Ευρατόμ στο επίπεδο που έχει 
συμφωνηθεί στο πλαίσιο του σημερινού 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2007-2013 και να περιοριστεί η εμβέλειά 
του στην υποστήριξη του παροπλισμού 
των πυρηνικών εγκαταστάσεων· 

Or. en

Τροπολογία 38
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. εκφράζει την αντίθεσή του προς τη 
σχεδιαζόμενη ανακατανομή πόρων από 
το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο για το 
πρόγραμμα ITER, προτείνει να 
χρηματοδοτηθούν τα 750 εκατομμύρια 
ευρώ, ήτοι το ποσό από τα μη διαθέσιμα 
1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το σχέδιο, 
που αντιστοιχεί στο έτος 2012, από τα 
εναπομένοντα περιθώρια και όχι από το 
7ο πρόγραμμα-πλαίσιο· 

Or. en


