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Τροπολογία 1
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι το 
Συμβούλιο έχει περικόψει 38 δισ. ευρώ 
στον τομέα 1α, δυνάμει του οποίου 
χρηματοδοτούνται βασικές πολιτικές της 
ΕΕ για την καινοτομία, την έρευνα, τις 
υποδομές, τις ΜΜΕ, τη νεολαία και την 
εκπαίδευση, πολιτικές απαραίτητες για την 
αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης και σημαντικών κοινωνικών 
προκλήσεων· πιστεύει ότι η κατάλληλη 
επιβολή ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις 
της ΚΓΠ θα επιτρέψει την ελευθέρωση 
περισσότερων πιστώσεων για τον τομέα 
1α·

2. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι το 
Συμβούλιο έχει περικόψει 38 δισ. ευρώ 
στον τομέα 1α, δυνάμει του οποίου 
χρηματοδοτούνται βασικές πολιτικές της 
ΕΕ για την καινοτομία, την έρευνα, τις 
υποδομές, τις ΜΜΕ, τη νεολαία και την 
εκπαίδευση, πολιτικές απαραίτητες για την 
αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης και σημαντικών κοινωνικών 
προκλήσεων· τονίζει ότι οι πιστώσεις του 
τομέα 1α μπορούν να βοηθήσουν ώστε να 
υλοποιηθούν οι πολιτικές προτεραιότητας 
της ΕΕσε πεδία όπως: μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ανεργία, βιομηχανική 
πολιτική της ΕΕ, έρευνα και καινοτομία 
και ενέργεια·

Or. ro

Τροπολογία 2
Paul Rübig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι το 
Συμβούλιο έχει περικόψει 38 δισ. ευρώ 
στον τομέα 1α, δυνάμει του οποίου 
χρηματοδοτούνται βασικές πολιτικές της 
ΕΕ για την καινοτομία, την έρευνα, τις 
υποδομές, τις ΜΜΕ, τη νεολαία και την 
εκπαίδευση, πολιτικές απαραίτητες για την 
αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης και σημαντικών κοινωνικών 
προκλήσεων· πιστεύει ότι η κατάλληλη 

2. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι το 
Συμβούλιο έχει περικόψει 38 δισ. ευρώ 
στον τομέα 1α, δυνάμει του οποίου 
χρηματοδοτούνται βασικές πολιτικές της 
ΕΕ για την καινοτομία, την έρευνα, τις 
υποδομές, τις ΜΜΕ, τη νεολαία και την 
εκπαίδευση, πολιτικές απαραίτητες για την 
αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης και σημαντικών κοινωνικών 
προκλήσεων· πιστεύει ότι θα πρέπει να 
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επιβολή ανώτατου ορίου στις ενισχύσεις 
της ΚΓΠ θα επιτρέψει την ελευθέρωση 
περισσότερων πιστώσεων για τον τομέα 
1α·

επιτραπεί η ελευθέρωση περισσότερων 
πιστώσεων για τον τομέα 1α·

Or. de

Τροπολογία 3
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. επιθυμεί να ενημερωθεί για τον κατά 
προσέγγιση όγκο των πιστώσεων 
πληρωμών που δεν έχουν ως τώρα 
χρησιμοποιηθεί εντός της περιόδου 2007-
2013, και ιδίως όσον αφορά το τελευταίο 
έτος, δηλαδή το 2013, και, στην 
κατεύθυνση αυτή, ζητεί από την 
Επιτροπή ένα δημοσιονομικό δελτίο 
σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών που 
χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια των 
δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013, 
όπου θα αναφέρονται: τα ποσά που είχαν 
προβλεφθεί και τα ποσά των 
υποχρεώσεων που ανελήφθησαν την 
περίοδο 2007-2012, τα ποσά που δεν 
δαπανήθηκαν σε σχέση με τις 
προβλέψεις, τα ποσά για υποχρεώσεις που 
δεν έχουν ακόμα αναληφθεί και όλες οι 
δημοσιονομικές πληροφορίες σχετικά με 
τη χρήση πιστώσεων πληρωμών·

Or. fr

Τροπολογία 4
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. καλεί την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να υιοθετήσει τη 
μέγιστη δυνατή ευελιξία ώστε οι μη 
χρησιμοποιηθείσες ετήσιες πιστώσεις να 
μεταβιβάζονται στα προγράμματα του 
τομέα 1α, και ιδίως στα «Ορίζοντας 
2020» και COSME και στη διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 5
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε 
προσπάθεια κάλυψης των αναγκών για 
πόρους μέσω ανακατανομής πιστώσεων 
από τον τομέα 1α για την αντιμετώπιση 
ενδεχόμενων μελλοντικών αδυναμιών 
κάλυψης όλων των μη εκπληρωμένων 
απαιτήσεων πληρωμών του οικονομικού 
έτους στο επόμενο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 6
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί φιλόδοξη κατανομή των 
πιστώσεων στο πρόγραμμα Horizon 2020·

3. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη δήλωσή 
του σύμφωνα με την οποία η 
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είναι σαφώς αντίθετο προς οιαδήποτε 
πρόταση για ανώτατα όρια 2014 κατώτερα 
των επιπέδων 2013· ζητεί από την 
Επιτροπή να καταρτίσει ειδικές γραμμές 
στον προϋπολογισμό για το μέσο ΜΜΕ, 
την Ενσωμάτωση της επιστήμης στον 
κοινωνικό ιστό και τα προγράμματα 
ευρύτερης συμμετοχής, καθώς και για την 
παρακολούθηση των προγραμμάτων 
οικολογικής καινοτομίας του ΠΑΚ και 
«Ευφυούς ενέργειας για την Ευρώπη»·

χρηματοδότηση για το πρόγραμμα 
Horizon 2020 πρέπει να είναι πραγματικά 
αυξημένη σε σύγκριση με εκείνην του 
2013· ζητεί, συνεπώς, μια φιλόδοξη 
κατανομή των πιστώσεων στο πρόγραμμα 
Horizon 2020 και είναι σαφώς αντίθετο 
προς οιαδήποτε πρόταση για ανώτατα όρια 
το 2014 κατώτερα των επιπέδων του 2013· 
ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει 
ειδικές γραμμές στον προϋπολογισμό για 
το μέσο ΜΜΕ, την Ενσωμάτωση της 
επιστήμης στον κοινωνικό ιστό και τα 
προγράμματα ευρύτερης συμμετοχής, 
καθώς και για την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων οικολογικής καινοτομίας 
του ΠΑΚ και «Ευφυούς ενέργειας για την 
Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 7
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί φιλόδοξη κατανομή των 
πιστώσεων στο πρόγραμμα Horizon 2020· 
είναι σαφώς αντίθετο προς οιαδήποτε 
πρόταση για ανώτατα όρια 2014 κατώτερα 
των επιπέδων 2013· ζητεί από την 
Επιτροπή να καταρτίσει ειδικές γραμμές 
στον προϋπολογισμό για το μέσο ΜΜΕ, 
την Ενσωμάτωση της επιστήμης στον 
κοινωνικό ιστό και τα προγράμματα
ευρύτερης συμμετοχής, καθώς και για την 
παρακολούθηση των προγραμμάτων 
οικολογικής καινοτομίας του ΠΑΚ και 
«Ευφυούς ενέργειας για την Ευρώπη»·

3. ζητεί φιλόδοξη κατανομή των 
πιστώσεων στο πρόγραμμα Horizon 2020· 
είναι σαφώς αντίθετο προς οιαδήποτε 
πρόταση για ανώτατα όρια 2014 κατώτερα 
των επιπέδων 2013· ζητεί από την 
Επιτροπή να καταρτίσει ειδικό
προϋπολογισμό για το μέσο ΜΜΕ και 
ειδικές θέσεις του προϋπολογισμού για τα 
προγράμματα «Ενσωμάτωση της 
επιστήμης στον κοινωνικό ιστό» και 
«Διεύρυνση της συμμετοχής», καθώς και 
για την παρακολούθηση των 
προγραμμάτων οικολογικής καινοτομίας 
του ΠΑΚ και «Ευφυούς ενέργειας για την 
Ευρώπη»·

Or. en
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Τροπολογία 8
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. ζητεί να διατεθεί ένα ενιαίο κονδύλιο 
του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 
ώστε οι εμπλεκόμενοι στις κοινότητες 
γνώσης και καινοτομίας να έχουν ένα 
σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων· 

Or. en

Τροπολογία 9
Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 β. ζητεί μια φιλόδοξη διάθεση πόρων 
προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ώστε να 
συσσωρευθεί η αναγκαία κρίσιμη μάζα 
για τη θέσπιση των νέων προβλεπόμενων 
κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 10
Paul Rübig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εξετασθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ 
μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος 
COSME· έχοντας υπόψη την ιδιαίτερα 
δύσκολη κατάσταση για πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, ζητεί να διατεθεί 
τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού 
του COSME στα χρηματοδοτικά μέσα·

5. τονίζει την ανάγκη να εξετασθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ 
μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος 
COSME· έχοντας υπόψη την ιδιαίτερα 
δύσκολη κατάσταση για πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, ζητεί να διατεθεί 
τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού 
του COSME στα χρηματοδοτικά μέσα· 
επαναλαμβάνει ότι στο ΠΔΠ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να προβλέπονται 
προγράμματα μικροχρηματοδοτήσεων 
(π.χ. Progress, JASMINE)· ζητεί επίσης 
τη στενότερη δικτύωση των υπαρχόντων 
και μελλοντικών μέσων για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας, π.χ. 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 
του Ταμείου Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση, της Εγγύησης για 
τους Νέους και του Erasmus για νέους 
επιχειρηματίες, με στόχο τη δημιουργία 
κινήτρων και συνεργειών σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 11
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εξετασθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ 
μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος 
COSME· έχοντας υπόψη την ιδιαίτερα 
δύσκολη κατάσταση για πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, ζητεί να διατεθεί 
τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού 
του COSME στα χρηματοδοτικά μέσα·

5. τονίζει την ανάγκη να εξετασθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ 
μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος 
COSME· πιστεύει ότι το προτεινόμενο 
επίπεδο χρηματοδότησης είναι ανεπαρκές 
και επαναλαμβάνει τη θέση του 
Κοινοβουλίου για διπλασιασμό του ποσού 
που προορίζεται για το πρόγραμμα αυτό 
στη διάρκεια της περιόδου του ΠΔΠ·
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έχοντας υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη 
κατάσταση για πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, ζητεί να διατεθεί 
τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού 
του COSME στα χρηματοδοτικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 12
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει την ανάγκη να εξετασθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ 
μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος 
COSME· έχοντας υπόψη την ιδιαίτερα 
δύσκολη κατάσταση για πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, ζητεί να διατεθεί 
τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού 
του COSME στα χρηματοδοτικά μέσα·

5. τονίζει την ανάγκη να εξετασθούν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ 
μέσω ενός φιλόδοξου προγράμματος 
COSME· έχοντας υπόψη την ιδιαίτερα 
δύσκολη κατάσταση για πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση, ζητεί να διατεθεί 
τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού 
του COSME στα πλέον αποδοτικά 
χρηματοδοτικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 13
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα 
υποδομής της ΕΕ (όπως το Galileo και το 
Copernicus) πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
εκτός και πέραν του προϋπολογισμού του 
ΠΔΠ, επιμένει ακόμη ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ για 
την κάλυψη των πρόσθετων υπερβάσεων 
του κόστους ή για την κάλυψη του 

6. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα 
υποδομής της ΕΕ (όπως το Galileo και το 
Copernicus), καθώς και το σχέδιο ITER,
πρέπει να χρηματοδοτηθούν πέρα και 
πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι πιθανή 
υπέρβαση των δαπανών δεν θα απειλήσει 
τη χρηματοδότηση και την επιτυχή 
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κόστους του έργου ITER· εφαρμογή άλλων πολιτικών της Ένωσης 
ειδικά στον τομέα της έρευνας, ενώ 
ταυτόχρονα θα διατηρηθούν όλες οι 
αρμοδιότητες αμφότερων των σκελών 
της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό
αρχής· με βάση το συνολικό κόστος που 
θα συμφωνηθεί, η χρηματοδότηση θα 
πρέπει να οριοθετηθεί στις πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων στον κανονισμό 
για το ΠΔΠ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των 
έργων αυτών, χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο 
άλλες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το 
COSME  ή το πρόγραμμα Erasmus·

Or. en

Τροπολογία 14
Paul Rübig

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα 
υποδομής της ΕΕ (όπως το Galileo και το 
Copernicus) πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
εκτός και πέραν του προϋπολογισμού του 
ΠΔΠ, επιμένει ακόμη ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ για 
την κάλυψη των πρόσθετων υπερβάσεων 
του κόστους ή για την κάλυψη του 
κόστους του έργου ITER·

6. επιμένει ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο 
για σημαντικά έργα υποδομής της ΕΕ 
(όπως το Galileo, το Copernicus και το 
ITER) πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα 
όρια του ΠΔΠ, ούτως ώστε, εάν 
χρειαστεί, να είναι δυνατή η διάθεση 
επιπλέον πιστώσεων από τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία 15
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα 
υποδομής της ΕΕ (όπως το Galileo και το 
Copernicus) πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
εκτός και πέραν του προϋπολογισμού του 
ΠΔΠ, επιμένει ακόμη ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ για 
την κάλυψη των πρόσθετων υπερβάσεων 
του κόστους ή για την κάλυψη του 
κόστους του έργου ITER·

6. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα 
υποδομής της ΕΕ (όπως το Galileo και το 
Copernicus) πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του 
ΠΔΠ και επαναλαμβάνει ότι η 
χρηματοδότηση και η επιτυχής εφαρμογή 
άλλων προγραμμάτων της ΕΕ δεν πρέπει 
να απειληθεί από ενδεχόμενες υπερβάσεις 
των δαπανών για αυτά τα μεγάλης 
κλίμακας έργα·

Or. en

Τροπολογία 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα 
υποδομής της ΕΕ (όπως το Galileo και το 
Copernicus) πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
εκτός και πέραν του προϋπολογισμού του 
ΠΔΠ, επιμένει ακόμη ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ για 
την κάλυψη των πρόσθετων υπερβάσεων 
του κόστους ή για την κάλυψη του 
κόστους του έργου ITER·

6. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα 
υποδομής της ΕΕ (όπως το Galileo και το 
Copernicus) πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του 
ΠΔΠ και επαναλαμβάνει ότι η 
χρηματοδότηση και η επιτυχής εφαρμογή 
άλλων προγραμμάτων της ΕΕ δεν πρέπει 
να απειληθεί από ενδεχόμενες υπερβάσεις 
των δαπανών για αυτά τα μεγάλης 
κλίμακας έργα·

Or. en

Τροπολογία 17
Reinhard Bütikofer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6



PE510.847v01-00 12/13 AM\936908EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα 
υποδομής της ΕΕ (όπως το Galileo και το 
Copernicus) πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
εκτός και πέραν του προϋπολογισμού του 
ΠΔΠ, επιμένει ακόμη ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ για την 
κάλυψη των πρόσθετων υπερβάσεων του 
κόστους ή για την κάλυψη του κόστους 
του έργου ITER·

6. επιμένει ότι τα σημαντικά έργα 
υποδομής της ΕΕ (όπως το Galileo και το 
Copernicus) πρέπει να χρηματοδοτηθούν 
πέρα και πάνω από τον προϋπολογισμό 
του ΠΔΠ, επιμένει ακόμη ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ για την 
κάλυψη των πρόσθετων υπερβάσεων του 
κόστους ή για την κάλυψη του κόστους 
του έργου ITER·

Or. en

Τροπολογία 18
Edit Herczog

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι χρειάζεται καλύτερη 
διαχείριση και συντονισμός των δαπανών 
μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών για 
να υλοποιηθεί η στρατηγική 2020· ζητεί να 
γίνει βέλτιστη χρήση της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης της ΕΕ με εστίαση της 
προσοχής στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ, 
στην ουσιαστική ορθολογική οργάνωση 
και στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα· 
ζητεί στο πλαίσιο της διεργασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να 
παρακολουθούνται οι επενδύσεις στην 
έρευνα, την καινοτομία, τη βιομηχανική 
πολιτική και τις ΜΜΕ.

7. πιστεύει ότι χρειάζεται καλύτερη 
διαχείριση και συντονισμός των δαπανών 
μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών για 
να υλοποιηθεί η στρατηγική 2020· ζητεί να 
γίνει βέλτιστη χρήση της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης της ΕΕ με εστίαση της 
προσοχής στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ, 
στην ουσιαστική ορθολογική οργάνωση 
και στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, 
καθώς και στην ορθή και επείγουσα 
εκτέλεσή της στα κράτη μέλη  ζητεί στο 
πλαίσιο της διεργασίας του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου να παρακολουθούνται οι 
επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία, 
τη βιομηχανική πολιτική, τις ΜΜΕ και τις 
υποδομές στους τομείς της ενέργειας και 
των ΤΠΕ.

Or. en
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Τροπολογία 19
Jean-Pierre Audy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. πιστεύει ότι χρειάζεται καλύτερη
διαχείριση και συντονισμός των δαπανών 
μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών για 
να υλοποιηθεί η στρατηγική 2020· ζητεί να 
γίνει βέλτιστη χρήση της υφιστάμενης 
χρηματοδότησης της ΕΕ με εστίαση της 
προσοχής στην προστιθέμενη αξία της ΕΕ, 
στην ουσιαστική ορθολογική οργάνωση 
και στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα· 
ζητεί στο πλαίσιο της διεργασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να 
παρακολουθούνται οι επενδύσεις στην 
έρευνα, την καινοτομία, τη βιομηχανική 
πολιτική και τις ΜΜΕ.

7. πιστεύει ότι χρειάζεται καλύτερη 
διαχείριση και συντονισμός των δαπανών 
μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και των 
περιφερειών, για να υλοποιηθεί η 
στρατηγική 2020· ζητεί να γίνει βέλτιστη 
χρήση της υφιστάμενης χρηματοδότησης 
της ΕΕ με εστίαση της προσοχής στην 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ, στην 
ουσιαστική ορθολογική οργάνωση και στα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα· ζητεί 
στο πλαίσιο της διεργασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να 
παρακολουθούνται οι επενδύσεις στην 
έρευνα, την καινοτομία, τη βιομηχανική 
πολιτική και τις ΜΜΕ.

Or. fr


