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Τροπολογία 1
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι για να υπερβεί η ΕΕ την 
τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση 
και να εξασφαλίσει τη μελλοντική της 
ανταγωνιστικότητα σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την επίτευξη έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι για την 
υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτείται 
εκτιμώμενο συνολικό ποσό 
1600 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 
επενδύσεις προσανατολισμένες στις 
μελλοντικές ανάγκες σε βασικές πολιτικές·

1. θεωρεί ότι για να υπερβεί η ΕΕ την 
τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση 
και να εξασφαλίσει τη μελλοντική της 
ανταγωνιστικότητα σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την επίτευξη έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι για την 
υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτείται 
εκτιμώμενο συνολικό ποσό 
1600 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 
επενδύσεις προσανατολισμένες στις 
μελλοντικές ανάγκες σε βασικές πολιτικές· 
υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου 
στο ψήφισμά του, της 8ης Ιουνίου 20111, 
με το οποίο επισημαίνει ότι, ακόμη και με 
αύξηση του επιπέδου των πόρων για το 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) κατά 5% σε σχέση με το επίπεδο 
του 2013, θα είναι δυνατή μόνο μια 
περιορισμένη συμβολή στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και δεσμεύσεων 
της Ένωσης και την αρχή της ενωσιακής 
αλληλεγγύης·
__________________
1Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Τροπολογία 2
Franck Proust

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι για να υπερβεί η ΕΕ την 
τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση 
και να εξασφαλίσει τη μελλοντική της 
ανταγωνιστικότητα σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την επίτευξη έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι για την 
υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτείται 
εκτιμώμενο συνολικό ποσό 
1600 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 
επενδύσεις προσανατολισμένες στις 
μελλοντικές ανάγκες σε βασικές πολιτικές·

1. θεωρεί ότι για να υπερβεί η ΕΕ την 
τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση 
και να εξασφαλίσει τη μελλοντική της 
ανταγωνιστικότητα σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την επίτευξη έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι, για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού, η Ένωση 
έχει ως απώτερη φιλοδοξία να καταστεί 
πρώτος επιστημονικός και τεχνολογικός 
προορισμός στον κόσμο, τόσο από άποψη 
θέσεων απασχόλησης όσο και 
επενδύσεων· υπογραμμίζει ότι για την 
υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτείται 
εκτιμώμενο συνολικό ποσό 
1600 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 
επενδύσεις προσανατολισμένες στις 
μελλοντικές ανάγκες σε βασικές πολιτικές·

Or. fr

Τροπολογία 3
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι για να υπερβεί η ΕΕ την 
τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση 
και να εξασφαλίσει τη μελλοντική της 
ανταγωνιστικότητα σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την επίτευξη έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι για την 

1. θεωρεί ότι για να υπερβεί η ΕΕ την 
τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση 
και να εξασφαλίσει τη μελλοντική της 
ανταγωνιστικότητα σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο πλανήτη, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εκπληρωθούν οι στόχοι 
που έχουν τεθεί στη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» για την επίτευξη έξυπνης, 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· πιστεύει ότι είναι σημαντικό 
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υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτείται 
εκτιμώμενο συνολικό ποσό 
1600 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 
επενδύσεις προσανατολισμένες στις 
μελλοντικές ανάγκες σε βασικές 
πολιτικές·

να μεταρρυθμιστεί ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης, ώστε να αντανακλά καλύτερα
τις δημοσιονομικές ανάγκες που 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων του 21ου αιώνα·

Or. en

Τροπολογία 4
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής για την καθιέρωση 
δικαιότερου, απλούστερου και 
διαφανέστερου συστήματος ιδίων πόρων, 
το οποίο θα οδηγούσε σε αύξηση κατά 
60% του μεριδίου των ιδίων πόρων στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ έως το 2018 το 
αργότερο· υποστηρίζει πλήρως την 
πρόταση της Επιτροπής για καθιέρωση 
πανευρωπαϊκού φόρου 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως 
ίδιου πόρου της ΕΕ από το 2014 και στο 
εξής·

Or. en

Τροπολογία 5
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό 



PE494.802v01-00 6/36 AM\911739EL.doc

EL

μοχλό μεταρρύθμισης, εάν οι δαπάνες της 
ΕΕ εστιαστούν σε τομείς που οδηγούν σε 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, 
όπως η καινοτομία και η έρευνα και 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 6
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποδοθεί 
υψηλότερη προτεραιότητα σε μια σειρά 
τομέων, όπως η καινοτομία και η έρευνα 
και ανάπτυξη, οι στρατηγικές επενδύσεις 
στα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομής και η 
εξωτερική πολιτική, ούτως ώστε να 
αντιμετωπισθούν οι σημερινές και 
μελλοντικές πολιτικές και οικονομικές 
προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 7
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. επισημαίνει ότι ένας από τους πιο 
σημαντικούς στόχους της ΕΕ είναι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της 
και η διευκόλυνση του μετασχηματισμού 
της σε μια παγκοσμίως πρωτοπόρο 
οικονομία βασισμένη στη γνώση· 
επισημαίνει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει 
να στηρίζει την εξέλιξη αυτή σε όλους 
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τους τομείς πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 8
Franck Proust

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που 
πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ στην εκπλήρωση των από κοινού 
συμφωνημένων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς, εάν σχεδιαστεί 
σωστά, η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί 
στην πραγματικότητα να ενεργοποιήσει 
και να λειτουργήσει καταλυτικά για 
δράσεις καθαρής προστιθέμενης αξίας σε 
επίπεδο ΕΕ, τις οποίες δεν μπορούν να 
υλοποιήσουν μόνα τους τα κράτη μέλη, 
καθώς και να δημιουργήσει συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες με δραστηριότητες 
των κρατών μελών, συμβάλλοντας στην 
εστίασή τους σε βασικές επενδύσεις 
προσανατολισμένες στις μελλοντικές 
ανάγκες· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση –σε 
σχέση με το τρέχον ΠΔΠ 2007-2013– της 
χρηματοδότησης που διατίθεται για 
προγράμματα της ΕΕ στους τομείς της 
έρευνας, της καινοτομίας, της 
ανταγωνιστικότητας, των ΜΜΕ και των 
υποδομών· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι 
οι προτεινόμενες χρηματοδοτήσεις 
αποτελούν το ελάχιστο απαραίτητο, και 
προειδοποιεί με έμφαση για τον 
διαφαινόμενο κίνδυνο περικοπής τους από 
ορισμένα κράτη μέλη, καθώς το 
ενδεχόμενο αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την 
αξιοπιστία και την πολιτική δέσμευση της 
ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης· τονίζει παράλληλα την 
ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς 

2. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που 
πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ στην εκπλήρωση των από κοινού 
συμφωνημένων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς, εάν σχεδιαστεί 
σωστά, η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί 
στην πραγματικότητα να ενεργοποιήσει 
και να λειτουργήσει καταλυτικά για 
δράσεις καθαρής προστιθέμενης αξίας σε 
επίπεδο ΕΕ, τις οποίες δεν μπορούν να 
υλοποιήσουν μόνα τους τα κράτη μέλη, 
καθώς και να δημιουργήσει συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες με δραστηριότητες 
των κρατών μελών· χαιρετίζει, κατά 
συνέπεια, την πρόταση της Επιτροπής για 
αύξηση –σε σχέση με το τρέχον 
ΠΔΠ 2007-2013– της χρηματοδότησης 
που διατίθεται για προγράμματα της ΕΕ 
στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, 
της ανταγωνιστικότητας, των ΜΜΕ και 
των υποδομών· είναι βαθύτατα πεπεισμένο 
ότι οι προτεινόμενες χρηματοδοτήσεις 
αποτελούν το ελάχιστο απαραίτητο·
θεωρεί αναγκαίο η Ένωση να αφιερώνει 
έως το 2020, το 3% του ΑΕΠ της στις 
προσπάθειες στους τομείς της έρευνας 
και καινοτομίας· ζητεί από τις δημόσιες 
αρχές και από τον ιδιωτικό τομέα της 
Ευρώπης να καταβάλουν κάθε 
προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου 
αυτού· προειδοποιεί με έμφαση για τον 
διαφαινόμενο κίνδυνο περικοπής τους από 
ορισμένα κράτη μέλη, καθώς το 
ενδεχόμενο αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την 
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δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να είναι 
δυνατή η κατάλληλη αντιστοίχιση των 
δημοσιονομικών μέσων με τις 
εξελισσόμενες περιστάσεις και 
προτεραιότητες·

αξιοπιστία και την πολιτική δέσμευση της 
ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης· τονίζει παράλληλα την 
ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς 
δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να είναι 
δυνατή η κατάλληλη αντιστοίχιση των 
δημοσιονομικών μέσων με τις 
εξελισσόμενες περιστάσεις και 
προτεραιότητες·

Or. fr

Τροπολογία 9
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που 
πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ στην εκπλήρωση των από κοινού 
συμφωνημένων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς, εάν σχεδιαστεί 
σωστά, η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί 
στην πραγματικότητα να ενεργοποιήσει 
και να λειτουργήσει καταλυτικά για 
δράσεις καθαρής προστιθέμενης αξίας σε 
επίπεδο ΕΕ, τις οποίες δεν μπορούν να 
υλοποιήσουν μόνα τους τα κράτη μέλη, 
καθώς και να δημιουργήσει συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες με δραστηριότητες 
των κρατών μελών, συμβάλλοντας στην 
εστίασή τους σε βασικές επενδύσεις 
προσανατολισμένες στις μελλοντικές 
ανάγκες· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση –σε 
σχέση με το τρέχον ΠΔΠ 2007-2013– της 
χρηματοδότησης που διατίθεται για 
προγράμματα της ΕΕ στους τομείς της 
έρευνας, της καινοτομίας, της 
ανταγωνιστικότητας, των ΜΜΕ και των 
υποδομών· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι 
οι προτεινόμενες χρηματοδοτήσεις 
αποτελούν το ελάχιστο απαραίτητο, και 

2. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που 
πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ στην εκπλήρωση των από κοινού 
συμφωνημένων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς, εάν σχεδιαστεί 
σωστά, η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί 
στην πραγματικότητα να ενεργοποιήσει 
και να λειτουργήσει καταλυτικά για 
δράσεις καθαρής προστιθέμενης αξίας σε 
επίπεδο ΕΕ, τις οποίες δεν μπορούν να 
υλοποιήσουν μόνα τους τα κράτη μέλη, 
καθώς και να δημιουργήσει συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες με δραστηριότητες 
των κρατών μελών, συμβάλλοντας στην 
εστίασή τους σε βασικές επενδύσεις 
προσανατολισμένες στις μελλοντικές 
ανάγκες· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση –σε 
σχέση με το τρέχον ΠΔΠ 2007-2013– της 
χρηματοδότησης που διατίθεται για 
προγράμματα της ΕΕ στους τομείς της 
έρευνας, της καινοτομίας, της 
ανταγωνιστικότητας, των ΜΜΕ και των 
υποδομών· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι 
οι προτεινόμενες χρηματοδοτήσεις
αποτελούν το ελάχιστο απαραίτητο σε 
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προειδοποιεί με έμφαση για τον 
διαφαινόμενο κίνδυνο περικοπής τους 
από ορισμένα κράτη μέλη, καθώς το 
ενδεχόμενο αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την 
αξιοπιστία και την πολιτική δέσμευση της 
ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης· τονίζει παράλληλα την 
ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς 
δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να είναι 
δυνατή η κατάλληλη αντιστοίχιση των 
δημοσιονομικών μέσων με τις
εξελισσόμενες περιστάσεις και 
προτεραιότητες·

αυτούς τους τομείς· τονίζει, ωστόσο,
παράλληλα την ανάγκη εξασφάλισης 
επαρκούς δημοσιονομικής πειθαρχίας και 
ευελιξίας, ώστε να είναι δυνατή η 
κατάλληλη εστίαση των δημοσιονομικών 
μέσων και η προσαρμογή τους στις 
εξελισσόμενες περιστάσεις και 
προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 10
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που 
πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ στην εκπλήρωση των από κοινού 
συμφωνημένων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020», καθώς, εάν σχεδιαστεί 
σωστά, η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί 
στην πραγματικότητα να ενεργοποιήσει 
και να λειτουργήσει καταλυτικά για 
δράσεις καθαρής προστιθέμενης αξίας σε 
επίπεδο ΕΕ, τις οποίες δεν μπορούν να 
υλοποιήσουν μόνα τους τα κράτη μέλη, 
καθώς και να δημιουργήσει συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες με δραστηριότητες 
των κρατών μελών, συμβάλλοντας στην 
εστίασή τους σε βασικές επενδύσεις 
προσανατολισμένες στις μελλοντικές 
ανάγκες· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση –σε 
σχέση με το τρέχον ΠΔΠ 2007-2013– της 
χρηματοδότησης που διατίθεται για 
προγράμματα της ΕΕ στους τομείς της 
έρευνας, της καινοτομίας, της 

2. υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που 
πρέπει να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ στην εκπλήρωση των από κοινού 
συμφωνημένων στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει ότι ο 
στόχος πρέπει να είναι ένας έξυπνος και 
σύγχρονος προϋπολογισμός που θα δίνει 
προτεραιότητα στους κύριους πολιτικούς 
στόχους της Ένωσης ιδίως στους τομείς 
που παράγουν μεγέθυνση, αντί ενός
μεγάλου προϋπολογισμού που θα 
περιλαμβάνει τα πάντα· πιστεύει ότι, εάν 
σχεδιαστεί σωστά, η χρηματοδότηση της 
ΕΕ μπορεί στην πραγματικότητα να 
ενεργοποιήσει και να λειτουργήσει 
καταλυτικά για δράσεις καθαρής 
προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο ΕΕ, τις 
οποίες δεν μπορούν να υλοποιήσουν μόνα 
τους τα κράτη μέλη, καθώς και να 
δημιουργήσει συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες με δραστηριότητες 
των κρατών μελών, συμβάλλοντας στην 
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ανταγωνιστικότητας, των ΜΜΕ και των 
υποδομών· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι 
οι προτεινόμενες χρηματοδοτήσεις 
αποτελούν το ελάχιστο απαραίτητο, και 
προειδοποιεί με έμφαση για τον 
διαφαινόμενο κίνδυνο περικοπής τους από 
ορισμένα κράτη μέλη, καθώς το 
ενδεχόμενο αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την 
αξιοπιστία και την πολιτική δέσμευση της 
ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης· τονίζει παράλληλα την 
ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς 
δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να είναι 
δυνατή η κατάλληλη αντιστοίχιση των 
δημοσιονομικών μέσων με τις 
εξελισσόμενες περιστάσεις και 
προτεραιότητες·

εστίασή τους σε βασικές επενδύσεις 
προσανατολισμένες στις μελλοντικές 
ανάγκες· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την 
πρόταση της Επιτροπής για αύξηση –σε 
σχέση με το τρέχον ΠΔΠ 2007-2013– της 
χρηματοδότησης που διατίθεται για 
προγράμματα της ΕΕ στους τομείς της 
έρευνας, της καινοτομίας, της 
ανταγωνιστικότητας, των ΜΜΕ και των 
υποδομών· είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι 
οι προτεινόμενες χρηματοδοτήσεις 
αποτελούν το ελάχιστο απαραίτητο, και 
προειδοποιεί με έμφαση για τον 
διαφαινόμενο κίνδυνο περικοπής τους από 
ορισμένα κράτη μέλη, καθώς το 
ενδεχόμενο αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την 
αξιοπιστία και την πολιτική δέσμευση της 
ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης· τονίζει παράλληλα την 
ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς 
δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε να είναι 
δυνατή η κατάλληλη αντιστοίχιση των 
δημοσιονομικών μέσων με τις 
εξελισσόμενες περιστάσεις και 
προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 11
Gunnar Hökmark

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί πλήρη επανεξέταση των 
δαπανών του σημερινού ΠΔΠ με στόχο 
τον εντοπισμό των δαπανών που έχουν 
ζωτική σημασία για την επίτευξη των 
στόχων πολιτικής της Ένωσης καθώς και 
των λιγότερο σημαντικών δαπανών, με 
στόχο την ανακατανομή του 30% των 
δαπανών από τομείς που δεν είναι πλέον 
σημαντικοί σε τομείς υψηλής 
προτεραιότητας, ελευθερώνοντας έτσι 
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οικονομικούς πόρους από άλλους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 12
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητο να 
ενισχυθεί, να τονωθεί και να εξασφαλιστεί 
η χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας στην ΕΕ 
μέσω της σημαντικής αύξησης των 
σχετικών δαπανών στο ΠΔΠ 2014-2020 
για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς 
και μέσω της ριζικής απλούστευσης των 
διαδικασιών χρηματοδότησης, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα με συνέπεια 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης·

3. τονίζει ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητο να 
ενισχυθεί, να τονωθεί και να εξασφαλιστεί 
η χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας στην ΕΕ 
μέσω της σημαντικής αύξησης των 
σχετικών δαπανών στο ΠΔΠ 2014-2020 
για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς 
και μέσω της ριζικής απλούστευσης των 
διαδικασιών χρηματοδότησης, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα με συνέπεια 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης· πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη ώθηση στον οικολογικό 
προσανατολισμό της οικονομίας, μέσω 
αυξημένης χρηματοδότησης για 
οικολογικότερες και εξυπνότερες 
τεχνολογίες, καθώς και για την κοινωνική 
καινοτομία και μη τεχνολογικές λύσεις· 
εκτιμά ότι θα πρέπει τουλάχιστον το 80% 
της χρηματοδότησης στον τομέα της 
ενέργειας να κατευθυνθεί στην έρευνα και 
ανάπτυξη στους τομείς των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, της τεχνολογίας 
αποθήκευσης της ενέργειας, της 
ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο 
τελικών χρηστών και της ανάπτυξης 
ευφυών δικτύων·

Or. en
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Τροπολογία 13
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητο να 
ενισχυθεί, να τονωθεί και να εξασφαλιστεί 
η χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας στην ΕΕ 
μέσω της σημαντικής αύξησης των 
σχετικών δαπανών στο ΠΔΠ 2014-2020 
για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς 
και μέσω της ριζικής απλούστευσης των 
διαδικασιών χρηματοδότησης, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα με συνέπεια 
την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης·

3. τονίζει ιδιαίτερα ότι είναι απαραίτητο να 
ενισχυθεί, να τονωθεί και να εξασφαλιστεί 
η χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας στην ΕΕ 
μέσω της σημαντικής αύξησης των 
σχετικών δαπανών στο ΠΔΠ 2014-2020 
για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» στο 
πλαίσιο ενός συνολικά μειωμένου 
προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και μέσω
της ριζικής απλούστευσης των διαδικασιών 
χρηματοδότησης, διαφυλάσσοντας 
παράλληλα με συνέπεια την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 14
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. είναι πεπεισμένο ότι η 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του «Ορίζων 
2020» θα πρέπει να συνάδει με τις 
προτεραιότητες της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και να χρησιμοποιείται 
ως καταλύτης για δραστηριότητες της 
ΕΕ με προστιθέμενη αξία, για 
εξορθολογισμό των δημοσίων πόρων της 
ΕΕ και αυξημένη μόχλευση ιδιωτικών 
κεφαλαίων· πιστεύει ότι τουλάχιστον το 
15% του προϋπολογισμού του «Ορίζων 
2020» πρέπει να δεσμευθεί για ΜΜΕ·
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Or. en

Τροπολογία 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια περίοδο 
βαθιάς οικονομικής κρίσης· τονίζει πάντως 
ότι στο μέλλον θα πρέπει να διατίθεται 
καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, από 
επιχορηγήσεις και δάνεια έως 
χρηματοδότηση μέσω του μετοχικού 
κεφαλαίου, για όλους τους ευρωπαϊκούς 
βιομηχανικούς φορείς· είναι βαθύτατα 
πεπεισμένο ότι στο προβλεπόμενο 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) θα 
πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός που 
διατίθεται για τα χρηματοδοτικά μέσα και 
να βελτιωθεί η πρόσβαση, ώστε να είναι 
δυνατή η επέκταση του προγράμματος σε 
ακόμη περισσότερες ΜΜΕ και να 
καλύπτονται επαρκέστερα οι διάφορες 
ανάγκες των ΜΜΕ·

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης και ξένες 
αγορές σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής 
κρίσης· τονίζει πάντως ότι η πρόσβαση 
των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση θα πρέπει 
να βελτιωθεί ιδιαίτερα μέσω εγγυήσεων 
δανείων και χρηματοδότησης μέσω του 
μετοχικού κεφαλαίου, μέθοδοι οι οποίες 
αποφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα 
μόχλευσης και οδηγούν σε ανάκτηση του 
μεγαλύτερου μέρους των δημοσίων 
δαπανών με τα έσοδα που επιτυγχάνουν· 
τονίζει ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το 
εύρος των χρηματοδοτικών μέσων, ώστε 
να καλύπτει όλες τις φάσεις του 
επιχειρηματικού κύκλου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων· είναι 
βαθύτατα πεπεισμένο ότι στο 
προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (COSME) θα πρέπει να αυξηθεί 
ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα 
χρηματοδοτικά μέσα και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση, ώστε να είναι δυνατή η 
επέκταση του προγράμματος σε ακόμη 
περισσότερες ΜΜΕ και να καλύπτονται 
επαρκέστερα οι διάφορες ανάγκες των 
ΜΜΕ· υπογραμμίζει ότι ορισμένα μέτρα 
της ΕΕ, όπως το ευρωπαϊκό 
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επιχειρηματικό δίκτυο (Enterprise 
Europe Network) και το Γραφείο 
Υποστήριξης ΔΠΙ για την Κίνα έχουν 
συμπληρώσει με επιτυχία υφιστάμενα 
εθνικά μέτρα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε ξένες αγορές, και ότι θα 
πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοδότηση 
της ΕΕ για τα μέτρα αυτά· υπογραμμίζει 
ότι για την επίτευξη των στόχων του 
COSME θα πρέπει να αυξηθεί ο 
συνολικός προϋπολογισμός στο 0,5% του 
προϋπολογισμού του ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 16
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια περίοδο 
βαθιάς οικονομικής κρίσης· τονίζει πάντως 
ότι στο μέλλον θα πρέπει να διατίθεται 
καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση, από επιχορηγήσεις και 
δάνεια έως χρηματοδότηση μέσω του 
μετοχικού κεφαλαίου, για όλους τους 
ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς φορείς· είναι 
βαθύτατα πεπεισμένο ότι στο 
προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο
για το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (COSME) θα πρέπει να αυξηθεί 
ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα 
χρηματοδοτικά μέσα και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση, ώστε να είναι δυνατή η 

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν ενίοτε αποδείξει 
τη σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια περίοδο 
βαθιάς οικονομικής κρίσης, αλλά τονίζει 
την ανάγκη για ριζική απλούστευση της 
διαδικασίας υποβολής αιτήσεων σε 
τέτοια προγράμματα για ΜΜΕ, καθώς 
και την ανάγκη εξασφάλισης της 
έγκαιρης καταβολής της 
χρηματοδότησης από την Επιτροπή στις 
ΜΜΕ που συμμετέχουν σε τέτοια 
προγράμματα· συνιστά στην Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
επιτυχημένα εθνικά προγράμματα με 
σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών· τονίζει πάντως ότι στο μέλλον 
θα πρέπει να διατίθεται καλύτερη και πιο 
ποικιλόμορφη πρόσβαση σε 
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επέκταση του προγράμματος σε ακόμη 
περισσότερες ΜΜΕ και να καλύπτονται 
επαρκέστερα οι διάφορες ανάγκες των 
ΜΜΕ·

χρηματοδότηση, από επιχορηγήσεις και 
δάνεια έως χρηματοδότηση μέσω του 
μετοχικού κεφαλαίου, για όλους τους 
ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς φορείς· είναι 
βαθύτατα πεπεισμένο ότι στο πλαίσιο του 
χρηματοδοτικού κονδυλίου που 
προβλέπεται για το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (COSME) θα πρέπει να αυξηθεί 
το μερίδιο του προϋπολογισμού που 
διατίθεται για τα χρηματοδοτικά μέσα και 
να βελτιωθεί η πρόσβαση, ώστε να είναι 
δυνατή η επέκταση του προγράμματος σε 
ακόμη περισσότερες ΜΜΕ και να 
καλύπτονται επαρκέστερα οι διάφορες 
ανάγκες των ΜΜΕ· υπογραμμίζει την 
ανάγκη εξασφάλισης βασικών και 
οικονομικά προσιτών τραπεζικών 
υπηρεσιών για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ που 
διενεργούν συναλλαγές διασυνοριακού 
εμπορίου, ιδίως σε διαφορετικά 
νομίσματα, μεταξύ άλλων και εκτός της 
ΕΕ, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της 
εξαγωγικής ικανότητας των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 17
Amalia Sartori

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια περίοδο 
βαθιάς οικονομικής κρίσης· τονίζει 
πάντως ότι στο μέλλον θα πρέπει να 
διατίθεται καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, από 

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση της 
πρόσβασης των ΜΜΕ σε ευκαιρίες 
χρηματοδότησης σε μια περίοδο βαθιάς 
οικονομικής κρίσης· τονίζει ότι στο μέλλον 
θα πρέπει να διατίθεται βελτιωμένη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση, από 
επιχορηγήσεις και δάνεια έως 
χρηματοδότηση μέσω του μετοχικού 
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επιχορηγήσεις και δάνεια έως 
χρηματοδότηση μέσω του μετοχικού 
κεφαλαίου, για όλους τους ευρωπαϊκούς 
βιομηχανικούς φορείς· είναι βαθύτατα 
πεπεισμένο ότι στο προβλεπόμενο 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ 
(COSME) θα πρέπει να αυξηθεί ο 
προϋπολογισμός που διατίθεται για τα 
χρηματοδοτικά μέσα και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση, ώστε να είναι δυνατή η 
επέκταση του προγράμματος σε ακόμη 
περισσότερες ΜΜΕ και να καλύπτονται 
επαρκέστερα οι διάφορες ανάγκες των 
ΜΜΕ·

κεφαλαίου, για όλους τους ευρωπαϊκούς 
βιομηχανικούς φορείς, και ειδικά για τις 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια περίοδο 
βαθιάς οικονομικής κρίσης· τονίζει 
πάντως ότι στο μέλλον θα πρέπει να 
διατίθεται καλύτερη και πιο 
ποικιλόμορφη πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση, από επιχορηγήσεις και 
δάνεια έως χρηματοδότηση μέσω του 
μετοχικού κεφαλαίου, για όλους τους 
ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς φορείς· είναι 
βαθύτατα πεπεισμένο ότι στο 
προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για το πρόγραμμα για την 

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια περίοδο 
βαθιάς οικονομικής κρίσης· είναι βαθύτατα 
πεπεισμένο ότι στο προβλεπόμενο 
χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα 
για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) και 
στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» θα πρέπει 
να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός 
που διατίθεται για τα χρηματοδοτικά μέσα 
και το νέο μέσο για τις ΜΜΕ, και να 
βελτιωθεί η πρόσβαση, ώστε να είναι 
δυνατή η επέκταση του προγράμματος σε 
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ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (COSME) θα πρέπει να αυξηθεί 
ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα 
χρηματοδοτικά μέσα και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση, ώστε να είναι δυνατή η 
επέκταση του προγράμματος σε ακόμη 
περισσότερες ΜΜΕ και να καλύπτονται 
επαρκέστερα οι διάφορες ανάγκες των 
ΜΜΕ· 

ακόμη περισσότερες ΜΜΕ και να 
καλύπτονται επαρκέστερα οι διάφορες 
ανάγκες των ΜΜΕ· τονίζει ότι θα πρέπει 
να ενταχθεί η βιωσιμότητα στους 
στόχους του COSME και υποστηρίζει τον 
διπλασιασμό του προϋπολογισμού του 
COSME·

Or. en

Τροπολογία 19
Franck Proust

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια περίοδο 
βαθιάς οικονομικής κρίσης· τονίζει πάντως 
ότι στο μέλλον θα πρέπει να διατίθεται 
καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση, από επιχορηγήσεις και 
δάνεια έως χρηματοδότηση μέσω του 
μετοχικού κεφαλαίου, για όλους τους 
ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς φορείς· είναι 
βαθύτατα πεπεισμένο ότι στο 
προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (COSME) θα πρέπει να αυξηθεί 
ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα 
χρηματοδοτικά μέσα και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση, ώστε να είναι δυνατή η 
επέκταση του προγράμματος σε ακόμη 
περισσότερες ΜΜΕ και να καλύπτονται 
επαρκέστερα οι διάφορες ανάγκες των 

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια περίοδο 
βαθιάς οικονομικής κρίσης· τονίζει πάντως 
ότι στο μέλλον θα πρέπει να διατίθεται 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
και πιο ποικιλόμορφη (από επιχορηγήσεις 
και δάνεια έως χρηματοδότηση μέσω του 
μετοχικού κεφαλαίου), απλοποιημένη και 
κεντρική (με την γενική δημιουργία στις 
επικράτειες των κέντρων ενιαίας 
εξυπηρέτησης για τις ΜΜΕ) για όλους 
τους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς φορείς·
είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι στο 
προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (COSME) θα πρέπει να αυξηθεί 
ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα 
χρηματοδοτικά μέσα και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση, ώστε να είναι δυνατή η 
επέκταση του προγράμματος σε ακόμη 
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ΜΜΕ· περισσότερες ΜΜΕ και να καλύπτονται 
επαρκέστερα οι διάφορες ανάγκες των 
ΜΜΕ·

Or. fr

Τροπολογία 20
Paul Rübig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια περίοδο 
βαθιάς οικονομικής κρίσης· τονίζει πάντως 
ότι στο μέλλον θα πρέπει να διατίθεται 
καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση, από επιχορηγήσεις και 
δάνεια έως χρηματοδότηση μέσω του 
μετοχικού κεφαλαίου, για όλους τους 
ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς φορείς· είναι 
βαθύτατα πεπεισμένο ότι στο 
προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (COSME) θα πρέπει να αυξηθεί 
ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα 
χρηματοδοτικά μέσα και να βελτιωθεί η 
πρόσβαση, ώστε να είναι δυνατή η 
επέκταση του προγράμματος σε ακόμη 
περισσότερες ΜΜΕ και να καλύπτονται 
επαρκέστερα οι διάφορες ανάγκες των 
ΜΜΕ·

4. επισημαίνει την προστιθέμενη αξία των 
προγραμμάτων της ΕΕ προς όφελος των 
ΜΜΕ, καθώς αυτά έχουν αποδείξει τη 
σημασία τους στην ενίσχυση των 
προσπαθειών των κρατών μελών για 
εξασφάλιση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε 
ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μια περίοδο 
βαθιάς οικονομικής κρίσης· τονίζει πάντως 
ότι στο μέλλον θα πρέπει να διατίθεται 
καλύτερη και πιο ποικιλόμορφη πρόσβαση 
σε χρηματοδότηση, από επιχορηγήσεις και 
δάνεια έως χρηματοδότηση μέσω του 
μετοχικού κεφαλαίου, για όλους τους 
ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς φορείς· είναι 
βαθύτατα πεπεισμένο ότι στο 
προβλεπόμενο χρηματοδοτικό κονδύλιο 
για το πρόγραμμα για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 
τις ΜΜΕ (COSME) θα πρέπει να αυξηθεί 
ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τα 
χρηματοδοτικά μέσα, τουλάχιστον στο 
ύψος των διαθέσιμων μέσων για το 
πρόγραμμα-πλαίσιο για την 
ανταγωνιστικότητα και καινοτομία (CIP) 
2007-2013, και να βελτιωθεί η πρόσβαση, 
ώστε να είναι δυνατή η επέκταση του 
προγράμματος σε ακόμη περισσότερες 
ΜΜΕ και να καλύπτονται επαρκέστερα οι 
διάφορες ανάγκες των ΜΜΕ·

Or. de



AM\911739EL.doc 19/36 PE494.802v01-00

EL

Τροπολογία 21
Amalia Sartori

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι οι 
δαπάνες που προβλέπονται για το 
πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) θα 
πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, ιδίως για 
τα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε το 
πρόγραμμα να καλύπτει ακόμη 
περισσότερες ΜΜΕ και να είναι επίσης 
δυνατή η χρηματοδότηση των 
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 22
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι για την ανάπτυξη μιας νέας 
γενιάς βιώσιμων ενεργειακών 
συστημάτων, η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει 
σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες στην 
έρευνα και ανάπτυξη στον ενεργειακό 
τομέα· υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη 
αύξησης της χρηματοδότησης για την 
έρευνα και τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και 
διατήρησης των έργων επίδειξης στον 
τομέα της ενέργειας· ζητεί την πλήρη 
υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου 
στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών 
τεχνολογιών (SET)· ζητεί από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
διασαφηνίσουν το θέμα της 
χρηματοδότησής του σχεδίου αυτού στο 

5. θεωρεί ότι για την ανάπτυξη μιας νέας 
γενιάς βιώσιμων ενεργειακών 
συστημάτων, η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει 
σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες στην 
έρευνα και ανάπτυξη στον ενεργειακό 
τομέα· υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη 
αύξησης της χρηματοδότησης για την 
έρευνα και τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και 
διατήρησης των έργων επίδειξης στον 
τομέα της ενέργειας· ζητεί τη διατήρηση 
και τη συμπλήρωση του προϋπολογισμού 
για το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια –
Ευρώπη», το οποίο βρίσκεται υπό τη 
διαχείριση του Εκτελεστικού Οργανισμού 
για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία· ζητεί την πλήρη υλοποίηση 
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πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020· του ήδη εγκεκριμένου στρατηγικού 
σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών (SET)· 
ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο 
να διασαφηνίσουν το θέμα της 
χρηματοδότησής του σχεδίου αυτού στο 
πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020· ζητεί από 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση 
για την ανάπτυξη ευφυών δικτύων 
ενέργειας·

Or. ro

Τροπολογία 23
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι για την ανάπτυξη μιας νέας 
γενιάς βιώσιμων ενεργειακών 
συστημάτων, η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει 
σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες στην 
έρευνα και ανάπτυξη στον ενεργειακό 
τομέα· υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη 
αύξησης της χρηματοδότησης για την 
έρευνα και τεχνολογική εξέλιξη, καθώς 
και διατήρησης των έργων επίδειξης στον 
τομέα της ενέργειας· ζητεί την πλήρη
υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου 
στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών 
τεχνολογιών (SET)· ζητεί από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να 
διασαφηνίσουν το θέμα της 
χρηματοδότησής του σχεδίου αυτού στο 
πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020·

5. θεωρεί ότι για την ανάπτυξη μιας νέας 
γενιάς βιώσιμων ενεργειακών 
συστημάτων, η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει 
σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες στην 
έρευνα και ανάπτυξη στον ενεργειακό 
τομέα· υπογραμμίζει συνεπώς την ανάγκη 
αύξησης της χρηματοδότησης για την 
έρευνα και τεχνολογική εξέλιξη, ιδίως 
όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τα συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας· ζητεί την 
υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου 
στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών 
τεχνολογιών (SET) με σκοπό την 
προώθηση μη συμβατικών πηγών 
ενέργειας· υποστηρίζει τη θέση της 
Επιτροπής να τεθεί η χρηματοδότηση του 
ITER εκτός του πλαισίου του ΠΔΠ 2014-
2020·

Or. en
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Τροπολογία 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει τη σημασία της κατανομής 
επαρκούς επιπέδου πόρων για τα κράτη 
μέλη τα οποία, στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέλαβαν τη 
δέσμευση να κλείσουν και στη συνέχεια 
να παροπλίσουν μονάδες πυρηνικών 
αντιδραστήρων, αναγνωρίζοντας ότι το 
πρόωρο αυτό κλείσιμο αυτό 
αντιπροσώπευε μια εξαιρετική 
οικονομική επιβάρυνση για τα οικεία 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 25
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία 
των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας 
(όπως τα ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) για το μέλλον της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για την 
ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων της 
ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ στη βάση 
ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 

6. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία 
των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας 
(όπως τα ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) για το μέλλον της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για την 
ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων της 
ΕΕ· θεωρεί ότι δεν πρέπει να συνεχίζουν 
να λαμβάνουν χρηματοδότηση τα έργα 
που σαφώς υπερβαίνουν ή έχουν υπερβεί 
τα όρια του προϋπολογισμού τους, όταν 
την ίδια στιγμή ζητείται επιτακτικά η 
αυστηρή τήρηση του δημοσιονομικού 
πλαισίου άλλων έργων σε καιρούς 
οικονομικών δυσχερειών και οικονομικής 
ύφεσης. επισημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος 
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οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

παρόμοια έργα να υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη και να δυσχεραίνουν την 
χρηματοδότηση μελλοντικών 
ερευνητικών σχεδίων. θεωρεί ότι η 
χρηματοδότηση της βιομηχανίας θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ στη βάση ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

τονίζει ότι υπάρχει κίνδυνος τα έργα 
υψηλού κινδύνου που βρίσκονται εκτός 
δημοσιονομικού πλαισίου να επηρεάζουν 
αρνητικά τη διαφάνεια και την 
προβλεψιμότητα του προϋπολογισμού, να 
υπονομεύουν την δημοσιονομική 
πειθαρχία και να αντιβαίνουν προς τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης·

Or. sv

Τροπολογία 26
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των 
έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας (όπως 
τα ITER, Galileo, GLONASS, GMES) για 
το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
και για την ενίσχυση των βιομηχανικών 

υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των 
έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας (όπως 
τα ITER, Galileo, GLONASS, GMES) για 
το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
και για την ενίσχυση των βιομηχανικών 
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κλάδων της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
χρηματοδότηση της βιομηχανίας θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ στη βάση ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

κλάδων της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
χρηματοδότηση της βιομηχανίας θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ στη βάση ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

τονίζει ότι υπάρχει κίνδυνος τα έργα 
υψηλού κινδύνου που βρίσκονται εκτός 
δημοσιονομικού πλαισίου να επηρεάζουν 
αρνητικά τη διαφάνεια και την 
προβλεψιμότητα του προϋπολογισμού, να 
υπονομεύουν την δημοσιονομική 
πειθαρχία και να αντιβαίνουν προς τις 
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης·

Or. sv

Τροπολογία 27
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία 
των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας 
(όπως τα ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) για το μέλλον της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για την 
ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων της 
ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της 

6. κατανοεί τη στρατηγική σημασία που 
μπορούν να έχουν τα έργα υποδομών 
μεγάλης κλίμακας για το μέλλον της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για την 
ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων της 
ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του 
όσον αφορά τη σχέση κόστους-οφέλους 
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βιομηχανίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ στη βάση 
ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο 
των κανόνων της Συνθήκης ΕΕ·
επισημαίνει ότι οι τυχόν υπερβάσεις 
κόστους που ενδέχεται να προκύψουν κατά 
την υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει 
να καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει 
σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

ορισμένων από αυτά τα έργα μεγάλης 
κλίμακας· ζητεί την οριοθέτηση των 
έργων μεγάλης κλίμακας σε χωριστό 
υποτομέα στο πλαίσιο του ΠΔΠ και την 
καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση 
των δαπανών, ώστε να αποφευχθούν 
υπερβάσεις κόστους· επισημαίνει ότι οι 
τυχόν υπερβάσεις κόστους που ενδέχεται 
να προκύψουν κατά την υλοποίηση των 
έργων αυτών θα πρέπει να καλύπτονται με 
τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη 
χρηματοδότηση και επιτυχή υλοποίηση 
άλλων πολιτικών της Ένωσης οι οποίες 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 28
Amalia Sartori

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των 
έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας (όπως 
τα ITER, Galileo, GLONASS, GMES) για 
το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
και για την ενίσχυση των βιομηχανικών 
κλάδων της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
χρηματοδότηση της βιομηχανίας θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ στη βάση ενός 
πλήρως αυτόνομου και ολοκληρωμένου 
πολυετούς προϋπολογισμού, ενώ οι 
βελτιώσεις στη διακυβέρνηση των 
βιομηχανικών κλάδων θα πρέπει να 
παραμείνουν στο πλαίσιο των κανόνων της 
Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι οι τυχόν
υπερβάσεις κόστους που ενδέχεται να 
προκύψουν κατά την υλοποίηση των 
έργων αυτών θα πρέπει να καλύπτονται με 
τρόπο που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τη 

υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των 
έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας (όπως 
τα ITER, Galileo, EGNOS, GMES) για το 
μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και 
για την ενίσχυση των βιομηχανικών 
κλάδων της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
χρηματοδότησή τους θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ στη βάση ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνησή τους θα πρέπει να 
παραμείνουν στο πλαίσιο των κανόνων της 
Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι οι 
υπερβάσεις κόστους που ενδέχεται να 
προκύψουν κατά την υλοποίηση 
οποιουδήποτε από αυτά τα έργα θα πρέπει 
να καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει 
σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
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χρηματοδότηση και επιτυχή υλοποίηση 
άλλων πολιτικών της Ένωσης οι οποίες 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

υλοποίηση άλλων έργων μεγάλης 
κλίμακας ή άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία 
των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας 
(όπως τα ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) για το μέλλον της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για την 
ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων της 
ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ στη βάση 
ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

6. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία 
των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας 
(όπως τα ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) για το μέλλον της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για την 
ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων της 
ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των 
βιομηχανικών έργων μεγάλης κλίμακας 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ στη βάση ενός 
πλήρως αυτόνομου και ολοκληρωμένου 
πολυετούς προϋπολογισμού, ενώ οι 
βελτιώσεις στη διακυβέρνηση των 
βιομηχανικών έργων μεγάλης κλίμακας 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 30
Vicky Ford
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία 
των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας 
(όπως τα ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) για το μέλλον της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για την 
ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων της 
ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ στη βάση 
ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

6. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία 
των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας 
(όπως τα ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) για το μέλλον της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για την 
ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων της 
ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ στη βάση 
ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
τονίζει την ανάγκη επαναφοράς του 
προϋπολογισμού για το ITER στο πλαίσιο 
του προϋπολογισμού για το «Ορίζων 
2020», με σκοπό την εξασφάλιση 
ασφαλούς χρηματοδότησης για αυτό το 
ερευνητικό έργο ζωτικής σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 31
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία 
των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας 
(όπως τα ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) για το μέλλον της 
ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και για την 
ενίσχυση των βιομηχανικών κλάδων της 
ΕΕ· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της 
βιομηχανίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ στη βάση 
ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

6. υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία
των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας 
(όπως τα ITER, Galileo, EGNOS, GMES) 
για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της 
ΕΕ και για την ενίσχυση των βιομηχανικών 
κλάδων της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
χρηματοδότηση της βιομηχανίας θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ στη βάση ενός πλήρως αυτόνομου και 
ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. en

Τροπολογία 32
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των 
έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας (όπως 
τα ITER, Galileo, GLONASS, GMES) για 
το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 
και για την ενίσχυση των βιομηχανικών 
κλάδων της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
χρηματοδότηση της βιομηχανίας θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ στη βάση ενός πλήρως αυτόνομου και 

υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των 
έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας (όπως 
τα Galileo, GLONASS, GMES) για το 
μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και 
για την ενίσχυση των βιομηχανικών 
κλάδων της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
χρηματοδότηση της βιομηχανίας θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ στη βάση ενός πλήρως αυτόνομου και 
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ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

ολοκληρωμένου πολυετούς 
προϋπολογισμού, ενώ οι βελτιώσεις στη 
διακυβέρνηση των βιομηχανικών κλάδων 
θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσιο των 
κανόνων της Συνθήκης ΕΕ· επισημαίνει ότι 
οι τυχόν υπερβάσεις κόστους που 
ενδέχεται να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση των έργων αυτών θα πρέπει να 
καλύπτονται με τρόπο που δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο τη χρηματοδότηση και επιτυχή 
υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης 
οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Or. sv

Τροπολογία 33
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι στο τρέχον πλαίσιο 
δημοσιονομικών περιορισμών είναι 
απολύτως απαραίτητη η μόχλευση άλλων
πηγών χρηματοδότησης, για την 
πραγμάτωση των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων που απαιτούνται για την 
επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι η 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ 
δημιουργείται κυρίως μέσω της 
υποστήριξης μακροπρόθεσμων
προγραμμάτων υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν 
τις δυνατότητες των μεμονωμένων κρατών 
μελών· καλεί συνεπώς την ΕΕ να αναλάβει 
δράση για τη μείωση των επενδυτικών 
κινδύνων σε δραστηριότητες μεγάλης 
κλίμακας και να πραγματοποιήσει 
επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και 
των υποδομών ΤΠΕ· χαιρετίζει στο 
πλαίσιο αυτό τη δρομολόγηση της 

7. θεωρεί ότι στο τρέχον πλαίσιο 
δημοσιονομικών περιορισμών είναι 
απολύτως απαραίτητη η μόχλευση άλλων 
πηγών χρηματοδότησης, για την 
πραγμάτωση των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων που απαιτούνται για την 
επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι η 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ 
δημιουργείται κυρίως μέσω της 
υποστήριξης προγραμμάτων τα οποία 
υπερβαίνουν τις δυνατότητες των 
μεμονωμένων κρατών μελών· καλεί 
συνεπώς την ΕΕ να αναλάβει δράση για τη 
μείωση των επενδυτικών κινδύνων σε 
δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας και να 
πραγματοποιήσει επενδύσεις στους τομείς 
της ενέργειας και των υποδομών ΤΠΕ· 
χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τη 
δρομολόγηση της πιλοτικής φάσης 2012-
2013 της πρωτοβουλίας ομολόγων για 
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πιλοτικής φάσης 2012-2013 της 
πρωτοβουλίας ομολόγων για ευρωπαϊκά 
έργα και την πρόταση της Επιτροπής σε 
σχέση με τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF), ως τα πρώτα βήματα 
στη σωστή κατεύθυνση·

ευρωπαϊκά έργα και την πρόταση της 
Επιτροπής σε σχέση με τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ως τα 
πρώτα βήματα στη σωστή κατεύθυνση· 
ζητεί από την Επιτροπή να ορίσει στο 
πλαίσιο της διευκόλυνσης CEF ότι 
τουλάχιστον τα δύο τρίτα των πόρων που 
προβλέπονται για επενδύσεις στον τομέα 
της ενέργειας θα κατευθυνθούν σε έργα 
αειφόρου ενέργειας, π.χ. σε σχέση με την 
ενεργειακή απόδοση και τα ευφυή δίκτυα·

Or. en

Τροπολογία 34
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι στο τρέχον πλαίσιο 
δημοσιονομικών περιορισμών είναι 
απολύτως απαραίτητη η μόχλευση άλλων 
πηγών χρηματοδότησης, για την 
πραγμάτωση των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων που απαιτούνται για την 
επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι η 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ 
δημιουργείται κυρίως μέσω της 
υποστήριξης μακροπρόθεσμων 
προγραμμάτων υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες των μεμονωμένων κρατών 
μελών· καλεί συνεπώς την ΕΕ να αναλάβει 
δράση για τη μείωση των επενδυτικών 
κινδύνων σε δραστηριότητες μεγάλης 
κλίμακας και να πραγματοποιήσει 
επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και 
των υποδομών ΤΠΕ· χαιρετίζει στο 
πλαίσιο αυτό τη δρομολόγηση της 
πιλοτικής φάσης 2012-2013 της 
πρωτοβουλίας ομολόγων για ευρωπαϊκά 
έργα και την πρόταση της Επιτροπής σε 

7. θεωρεί ότι στο τρέχον πλαίσιο 
δημοσιονομικών περιορισμών είναι 
απολύτως απαραίτητη η μόχλευση άλλων 
πηγών χρηματοδότησης, για την 
πραγμάτωση των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων που απαιτούνται για την 
επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι η 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ 
δημιουργείται κυρίως μέσω της 
υποστήριξης μακροπρόθεσμων 
προγραμμάτων υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες των μεμονωμένων κρατών 
μελών· καλεί συνεπώς την ΕΕ να αναλάβει 
δράση για τη μείωση των επενδυτικών 
κινδύνων σε δραστηριότητες μεγάλης 
κλίμακας και να πραγματοποιήσει 
επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και 
των υποδομών ΤΠΕ, μεταξύ άλλων· 
χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τη 
δρομολόγηση της πιλοτικής φάσης 2012-
2013 της πρωτοβουλίας ομολόγων για 
ευρωπαϊκά έργα και την πρόταση της 
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σχέση με τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας 
την Ευρώπη» (CEF), ως τα πρώτα βήματα 
στη σωστή κατεύθυνση· 

Επιτροπής σε σχέση με τη Διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ως τα 
πρώτα βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση· 
συνιστά στην Επιτροπή να παρακολουθεί 
και να ελέγχει τις σωρευτικές επιπτώσεις 
τυχόν νέας ή τροποποιημένης νομοθεσίας 
στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις του 
ιδιωτικού τομέα, και να εξασφαλίζει την 
ταχεία αντιμετώπιση τυχόν φραγμών στις 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 35
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί ότι στο τρέχον πλαίσιο 
δημοσιονομικών περιορισμών είναι 
απολύτως απαραίτητη η μόχλευση άλλων 
πηγών χρηματοδότησης, για την 
πραγμάτωση των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων που απαιτούνται για την 
επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι η 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ 
δημιουργείται κυρίως μέσω της 
υποστήριξης μακροπρόθεσμων 
προγραμμάτων υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες των μεμονωμένων κρατών 
μελών· καλεί συνεπώς την ΕΕ να αναλάβει 
δράση για τη μείωση των επενδυτικών 
κινδύνων σε δραστηριότητες μεγάλης 
κλίμακας και να πραγματοποιήσει 
επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και 
των υποδομών ΤΠΕ· χαιρετίζει στο 
πλαίσιο αυτό τη δρομολόγηση της 
πιλοτικής φάσης 2012-2013 της 
πρωτοβουλίας ομολόγων για ευρωπαϊκά 
έργα και την πρόταση της Επιτροπής σε 
σχέση με τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας 

7. θεωρεί ότι στο τρέχον πλαίσιο 
δημοσιονομικών περιορισμών είναι 
απολύτως απαραίτητη η μόχλευση άλλων 
πηγών χρηματοδότησης, για την 
πραγμάτωση των μακροπρόθεσμων
επενδύσεων που απαιτούνται για την 
επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 
είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι η 
προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ 
δημιουργείται κυρίως μέσω της 
υποστήριξης μακροπρόθεσμων 
προγραμμάτων υψηλού κινδύνου και 
υψηλού κόστους, τα οποία υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες των μεμονωμένων κρατών 
μελών· καλεί συνεπώς την ΕΕ να αναλάβει 
δράση για τη μείωση των επενδυτικών 
κινδύνων σε δραστηριότητες μεγάλης 
κλίμακας και να πραγματοποιήσει 
επενδύσεις στους τομείς της ενέργειας και 
των υποδομών ΤΠΕ· χαιρετίζει στο 
πλαίσιο αυτό τη δρομολόγηση της 
πιλοτικής φάσης 2012-2013 της 
πρωτοβουλίας ομολόγων για ευρωπαϊκά 
έργα και την πρόταση της Επιτροπής σε 
σχέση με τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας 
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την Ευρώπη» (CEF), ως τα πρώτα βήματα 
στη σωστή κατεύθυνση·

την Ευρώπη» (CEF), ως τα πρώτα βήματα 
στη σωστή κατεύθυνση· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό να προβλεφθεί κατάλληλη 
χρηματοδότηση για τη ΔΣΕ, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της, μεταξύ 
άλλων και με σκοπό να εξασφαλιστεί ο 
εφοδιασμός ενέργειας της Ευρώπης και η 
υλοποίηση της εσωτερικής ενεργειακής 
αγοράς της ΕΕ διαφοροποιώντας τις 
διάφορες πηγές εφοδιασμού και 
συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη·

Or. sv

Τροπολογία 36
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. είναι της άποψης ότι έργα που 
οδηγούν σε αυξημένη αβεβαιότητα ως 
προς το χρηματοδοτικό βάρος που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη, δεν πρέπει να 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. sv

Τροπολογία 37
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτείται 
διεξοδικότερη σκέψη για τη βελτίωση της 
υποστήριξης των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ΕΕ· υπογραμμίζει την 
ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης

8. θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτείται 
διεξοδικότερη αξιολόγηση για τη βελτίωση 
της υποστήριξης των μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων στην ΕΕ· υπογραμμίζει την 
ανάγκη περαιτέρω μελέτης και 
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χρηματοδοτικών μέσων καταμερισμού των 
κινδύνου βάσει του προϋπολογισμού της
ΕΕ, τα οποία θα διευκολύνουν τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων σε τομείς 
προτεραιότητας, περιλαμβάνοντας 
μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο 
εύρος έργων με διαφορετικά επίπεδα 
κινδύνου (προσέγγιση «χαρτοφυλακίου 
έργων»)· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να 
επιδιωχθούν συνέργειες και 
συμπληρωματικότητες μεταξύ των 
συστημάτων της ΕΕ και των εθνικών 
συστημάτων, για τη μεγιστοποίηση του 
αναπτυξιακού δυναμικού των μέσων 
αυτών· επισημαίνει ότι τα μέσα αυτά 
πρέπει να βασίζονται σε σαφή και διαφανή 
κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής 
έργων·

αξιολόγησης χρηματοδοτικών μέσων 
καταμερισμού των κινδύνου βάσει του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, με σκοπό την 
πιθανή βελτίωση της χρήσης τους, τα 
οποία θα διευκολύνουν τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων σε τομείς προτεραιότητας, 
περιλαμβάνοντας μεγαλύτερο και πιο 
διαφοροποιημένο εύρος έργων με 
διαφορετικά επίπεδα κινδύνου (προσέγγιση 
«χαρτοφυλακίου έργων»)· είναι 
πεπεισμένο ότι θα πρέπει να επιδιωχθούν 
συνέργειες και συμπληρωματικότητες 
μεταξύ των συστημάτων της ΕΕ και των 
εθνικών συστημάτων, για τη 
μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού 
δυναμικού των μέσων αυτών· επισημαίνει 
ότι τα μέσα αυτά πρέπει να βασίζονται σε 
σαφή και διαφανή κριτήρια επιλεξιμότητας 
και επιλογής έργων·

Or. en

Τροπολογία 38
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. τονίζει εμφατικά ότι όλα τα καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να 
διέπονται από την αρχή της 
επανεπένδυσης των αποδόσεων 
(επανεισροή)· υπογραμμίζει ότι αυτή η 
αρχή επανεπένδυσης συνεπάγεται, εκτός 
από εξοικονόμηση δημόσιων πόρων, 
ενίσχυση της μόχλευσης και του 
πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των 
μέσων αυτών, εξασφαλίζοντας σε τελική 
ανάλυση υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων 
στην οικονομία·

9. τονίζει εμφατικά ότι η αρχή της 
επανεπένδυσης των αποδόσεων 
(επανεισροή) θα μπορούσε να αποδειχθεί 
χρήσιμη για τη διαχείριση όλων των 
καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων· 
υπογραμμίζει ότι αυτή η αρχή 
επανεπένδυσης συνεπάγεται, εκτός από 
εξοικονόμηση δημόσιων πόρων, ενίσχυση 
της μόχλευσης και του πολλαπλασιαστικού 
αποτελέσματος των μέσων αυτών, 
εξασφαλίζοντας σε τελική ανάλυση 
υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων στην 
οικονομία·

Or. en
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Τροπολογία 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
προωθηθούν η διαλειτουργικότητα και οι 
συνέργειες μεταξύ των ειδικών 
προγραμμάτων (όπως τα «Ορίζων 2020», 
COSME, CEF), καθώς και η πολιτική 
συνοχής· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή συνδυασμένη 
χρηματοδότηση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων της 
ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, και κατά 
συνέπεια η συμμετοχή τους σε όλα τα 
ειδικά προγράμματα, και να επιτευχθεί 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ συνολικά·

10. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
προωθηθούν η διαλειτουργικότητα και οι 
συνέργειες μεταξύ των ειδικών 
προγραμμάτων (όπως τα «Ορίζων 2020», 
COSME, CEF), καθώς και η πολιτική 
συνοχής· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή συνδυασμένη 
χρηματοδότηση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων της 
ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, και κατά 
συνέπεια η συμμετοχή τους σε όλα τα 
ειδικά προγράμματα, και να επιτευχθεί 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ συνολικά· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως υποκατάστατο για 
την κατάλληλη χρηματοδότηση ειδικών 
προγραμμάτων· πιστεύει ότι η πολιτική 
συνοχής μπορεί να στηρίζει δράσεις όπως 
αυτές που αφορούν την ενεργειακή 
απόδοση ως πρόσθετη πηγή, αλλά μόνο 
στην περίπτωση που τα προγράμματα 
αυτά προωθούν τους στόχους σύγκλισης 
της πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 40
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 10. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
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προωθηθούν η διαλειτουργικότητα και οι 
συνέργειες μεταξύ των ειδικών 
προγραμμάτων (όπως τα «Ορίζων 2020», 
COSME, CEF), καθώς και η πολιτική 
συνοχής· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή συνδυασμένη 
χρηματοδότηση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων της 
ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, και κατά 
συνέπεια η συμμετοχή τους σε όλα τα 
ειδικά προγράμματα, και να επιτευχθεί 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ συνολικά·

προωθηθούν η διαλειτουργικότητα και οι 
συνέργειες μεταξύ των ειδικών 
προγραμμάτων (όπως τα «Ορίζων 2020», 
COSME, CEF), καθώς και η πολιτική 
συνοχής· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή συνδυασμένη 
χρηματοδότηση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων της 
ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, και κατά 
συνέπεια η συμμετοχή τους σε όλα τα 
ειδικά προγράμματα, και να επιτευχθεί 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ συνολικά· ζητεί από την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν 
σημαντικά το επίπεδο διαρθρωτικής 
χρηματοδότησης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 
ειδικά στον στεγαστικό τομέα·

Or. ro

Τροπολογία 41
Vicky Ford

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
προωθηθούν η διαλειτουργικότητα και οι 
συνέργειες μεταξύ των ειδικών 
προγραμμάτων (όπως τα «Ορίζων 2020», 
COSME, CEF), καθώς και η πολιτική 
συνοχής· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή συνδυασμένη 
χρηματοδότηση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η
αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων της 
ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, και κατά 
συνέπεια η συμμετοχή τους σε όλα τα 
ειδικά προγράμματα, και να επιτευχθεί 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ συνολικά·

10. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
προωθηθούν η διαλειτουργικότητα και οι 
συνέργειες μεταξύ της πολιτικής συνοχής 
και των ειδικών προγραμμάτων (όπως τα 
«Ορίζων 2020», COSME, CEF)· είναι 
πεπεισμένο ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η 
σωρευτική ή συνδυασμένη 
χρηματοδότηση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων της 
ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, και κατά 
συνέπεια η συμμετοχή τους σε όλα τα 
ειδικά προγράμματα, και να επιτευχθεί 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ συνολικά·

Or. en
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Τροπολογία 42
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
προωθηθούν η διαλειτουργικότητα και οι 
συνέργειες μεταξύ των ειδικών 
προγραμμάτων (όπως τα «Ορίζων 2020», 
COSME, CEF), καθώς και η πολιτική 
συνοχής· είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή συνδυασμένη 
χρηματοδότηση, ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων της 
ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, και κατά 
συνέπεια η συμμετοχή τους σε όλα τα 
ειδικά προγράμματα, και να επιτευχθεί 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη 
στην ΕΕ συνολικά·

υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να 
καταστεί δυνατή και να προωθηθεί 
καλύτερα η βιωσιμότητα, η 
διαλειτουργικότητα και οι συνέργειες 
μεταξύ των ειδικών προγραμμάτων (όπως 
τα «Ορίζων 2020», COSME, CEF) και της 
πολιτικής συνοχής· είναι πεπεισμένο ότι 
θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η σωρευτική ή 
συνδυασμένη χρηματοδότηση, ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των 
διαθέσιμων κονδυλίων της ΕΕ σε όλα τα 
κράτη μέλη, και κατά συνέπεια η 
συμμετοχή τους σε όλα τα ειδικά 
προγράμματα, και να επιτευχθεί ακόμη 
μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ 
συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 43
Paul Rübig

Σχέδιο γνωμοδοτησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. τονίζει ιδιαίτερα ότι είναι 
απαραίτητη η συνέχιση της 
χρηματοδότησης του προγράμματος 
«Erasmus για νέους επιχειρηματίες» στο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την 
περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα έχει 
θέσει ως στόχο την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, την 
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ανταλλαγή γνώσης και μοντέλων 
«βέλτιστης πρακτικής», καθώς και τη 
δημιουργία κατάλληλων δικτύων και 
εταιρικών σχέσεων·

Or. de

Τροπολογία 44
Amalia Sartori

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. υπογραμμίζει ότι τυχόν αύξηση του 
επιχειρησιακού προϋπολογισμού πρέπει να 
συνοδεύεται από επαρκή αύξηση του 
διοικητικού προϋπολογισμού, ώστε να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση των 
προγραμμάτων της ΕΕ·

Or. en


