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Τροπολογία 1
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος της έκθεσης

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σχετικά με την Επένδυση στο μέλλον : ένα 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς

σχετικά με την Επένδυση στο μέλλον : ένα 
νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) για μια έξυπνη και βιώσιμη 
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς

Or. en

Τροπολογία 2
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, εξ 
ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της ΣΛΕΕ 
που υποχρεώνει τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης να ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας 
στον καθορισμό και την υλοποίηση των 
πολιτικών και των δραστηριοτήτων της 
Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης,

Or. en

Τροπολογία 3
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπ' όψη τις τρεις εγκάρσιες 
ρήτρες της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8,9 και 10 και 
το άρθρο 11 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 4
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του 
Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών που 
συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  της 
Επιτροπής για την Αναπτυξιακή Πολιτική 
της ΕΕ: «Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση»1, που 
υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2005,
__________________
1 ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1. 

Or. en

Τροπολογία 5
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης 
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Ιουλίου 2008 για το σχέδιο SET,

Or. en

Τροπολογία 6
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την ολοκληρωμένη 
κατευθυντήρια γραμμή 10, για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
την καταπολέμηση της φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία 7
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη στρατηγική για την 
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 
(2010-2015), το Σύμφωνο Νεότητας, τη 
Στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες 
και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την 
Ψυχική Υγεία και την Ευημερία, την 
ατζέντα της ΕΕ για τα δικαιώματα του 
Παιδιού,

Or. en

Τροπολογία 8
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κύρωση της 
Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες,

Or. en

Τροπολογία 9
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 
25ης Νοεμβρίου 2010 και της 15ης 
Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τη θέση του 
Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 
2011,

Or. en

Τροπολογία 10
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το έργο που επιτέλεσε η 
ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου για την 
χρηματοπιστωτική, οικονομική και 
κοινωνική κρίση και την ανάγκη να δοθεί 
συνέχεια στο έργο της επιτροπής αυτής, 
ιδίως όσον αφορά τη στήριξη της 
αειφόρου και ποιοτικής ανάπτυξης και 
των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, με 
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σκοπό την αντιμετώπιση των 
μακροχρόνιων επιπτώσεων της κρίσης,

Or. en

Τροπολογία 11
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, εξ 
ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B a. έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, η Ένωση 
προικίζεται με επαρκή μέσα για την 
επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή 
εφαρμογή των πολιτικών της και 
χρηματοδοτείται στο ακέραιο από ίδιους 
πόρους,

Or. en

Τροπολογία 12
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B β. έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα 
άρθρα 312, παράγραφος 5 και 324 της 
ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συμμετέχει κανονικά στη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων του επόμενου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

Or. en
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Τροπολογία 13
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και δημιουργεί νέα 
πεδία αρμοδιότητας, τα οποία θα πρέπει 
να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία
ενισχύει τις πολιτικές της Ένωσης και 
δημιουργεί νέα πεδία αρμοδιότητας, 
καθώς και τις συμπληρωματικές 
πρόσφατες δεσμεύσεις της ΕΕ με 
σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις, 
που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο - όπως η στρατηγική ΕΕ2020 
και η οικονομική βοήθεια προς τις 
αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό την 
παροχή προς αυτές βοήθειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής -
δεν έχουν ακόμη προσαρμοστεί επαρκώς 
στο υφιστάμενο ΠΔΠ και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στο επόμενο 
ΠΔΠ,

Or. en

Τροπολογία 14
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και δημιουργεί νέα 
πεδία αρμοδιότητας, τα οποία θα πρέπει 
να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία, 
καθόσον το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα 
απερρίφθη από το γαλλικό και το 
ολλανδικό εκλογικό σώμα, ενισχύει την 
κεντρική χάραξη πολιτικής της Ένωσης 
και δημιουργεί νέα πεδία 
δραστηριοτήτων,

Or. en
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Τροπολογία 15
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, εξ 
ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι 
δυνατόν οι νέες αρμοδιότητες που 
απορρέουν από τη Συνθήκη της 
Λισσαβόνας και οι νέες δεσμεύσεις της 
ΕΕ να προσαρμοστούν χωρίς να 
επιλυθούν αρνητικές προτεραιότητες στο 
τρέχουν ΠΔΠ, εάν οι δεσμεύσεις στο 
επόμενο ΠΔΠ δεν διατηρηθούν στο 1% 
του ΑΕΠ της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 16
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες και 
οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
περιέχονται στη Συνθήκη της 
Λισσαβόνας, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται η δημοκρατία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών και η 
κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει να 
δημιουργούν το πλαίσιο για το επόμενο 
ΠΔΠ και να αντανακλώνται στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ,

Or. en



PE462.723v01-00 10/111 AM\862964EL.doc

EL

Τροπολογία 17
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες και 
οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
περιέχονται στη Συνθήκη της 
Λισσαβόνας, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται η δημοκρατία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών και η 
κοινωνική δικαιοσύνη, πρέπει να 
δημιουργούν το πλαίσιο για το επόμενο 
ΠΔΠ και να αντανακλώνται στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 18
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η απειλητική 
για τη βιωσιμότητα του οικονομικού της 
μοντέλου γήρανση του πληθυσμού, η 
μετατόπιση της παγκόσμιας κατανομής 
της παραγωγής και της αποταμίευσης 
προς τις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς 
και οι απειλές της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος, απαιτούν 
ισχυρή απάντηση από την Ένωση και τα 
κράτη μέλη της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
και οικονομική κρίση, η μετάβαση σε μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η 
δημογραφική αλλαγή, η ανάπτυξη των 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, η προώθηση 
της εργασίας σε καλές συνθήκες, της 
ισότητας των φύλων, της περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά αειφόρου ανάπτυξης, η 
επιδείνωση των παγκοσμίων 
ανισορροπιών όσον αφορά την 
αποταμίευση και τις επενδύσεις, τα 
ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών, την 
απασχόληση και την κατανομή του 
εισοδήματος, καθώς και οι απειλές του 
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οργανωμένου εγκλήματος, απαιτούν 
ισχυρή απάντηση από την Ένωση και τα 
κράτη μέλη της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η αποκατάσταση των ανισοτήτων αυτών 
τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο ΕΕ, απαιτεί μια συναινετική 
προσέγγιση που θα εστιάζει στην 
ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης και 
των εγχώριων οικονομιών προς την 
κατεύθυνση μιας κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά αειφόρου ανάπτυξης, 
τόσο εντός κάθε ευρύτερης περιοχής όσο 
και εντός της ΕΕ, αντί της ακόμη 
εντονότερης επιδίωξης της 
ανταγωνιστικότητα που απλώς 
επιδεινώνει περαιτέρω τις υφιστάμενες 
ανισότητες, συμπεριλαμβανομένης και 
της προοπτικής ενός παγκόσμιου 
νομισματικού πολέμου,

Or. en

Τροπολογία 19
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η 
απειλητική για τη βιωσιμότητα του 
οικονομικού της μοντέλου γήρανση του 
πληθυσμού, η μετατόπιση της 
παγκόσμιας κατανομής της παραγωγής 
και της αποταμίευσης προς τις 
αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και οι 
απειλές της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος, απαιτούν 
ισχυρή απάντηση από την Ένωση και τα 
κράτη μέλη της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι 
ανταγωνιστικές αξιώσεις στον τομέα της 
ενέργειας, των υδάτων και των φυσικών 
πόρων, οι δημογραφικές προκλήσεις, 
όπου συμπεριλαμβάνεται η ενσωμάτωση 
των μεταναστών και η προστασία των 
αιτούντων άσυλο με βάση τις θεμελιώδεις 
αξίες και τα οικουμενικά ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς και η έλλειψη 
πραγματικής ισότητας μεταξύ γυναικών 
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και ανδρών, καθώς και οι απειλές της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, απαιτούν ισχυρή απάντηση 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της,

Or. en

Τροπολογία 20
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η 
απειλητική για τη βιωσιμότητα του 
οικονομικού της μοντέλου γήρανση του 
πληθυσμού, η μετατόπιση της παγκόσμιας 
κατανομής της παραγωγής και της 
αποταμίευσης προς τις αναδυόμενες 
οικονομίες, καθώς και οι απειλές της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, απαιτούν ισχυρή απάντηση 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση, η 
ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η ανάγκη μετάβασης σε 
βιώσιμους πόρους πέρα από τον άνθρακα 
και σε αποδοτική από απόψεως ενέργειας 
κοινωνία χωρίς πυρηνική ενέργεια, η 
δημογραφική πρόκληση, οι ανισότητες 
στην κατανομή εισοδήματος και η 
φτώχεια, η μετατόπιση της παγκόσμιας 
κατανομής της παραγωγής και της 
αποταμίευσης προς τις αναδυόμενες 
οικονομίες, καθώς και οι απειλές φυσικών 
και ανθρωπογενών καταστροφών, της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, απαιτούν ισχυρή απάντηση 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της,

Or. en

Τροπολογία 21
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, Giommaria 
Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ



AM\862964EL.doc 13/111 PE462.723v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η απειλητική 
για τη βιωσιμότητα του οικονομικού της 
μοντέλου γήρανση του πληθυσμού, η 
μετατόπιση της παγκόσμιας κατανομής της 
παραγωγής και της αποταμίευσης προς τις 
αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και οι 
απειλές της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος, απαιτούν 
ισχυρή απάντηση από την Ένωση και τα 
κράτη μέλη της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα και 
αποδοτική από απόψεως πόρων 
οικονομία, η απειλητική για τη 
βιωσιμότητα του οικονομικού της 
μοντέλου γήρανση του πληθυσμού, η 
μετατόπιση της παγκόσμιας κατανομής της 
παραγωγής και της αποταμίευσης προς τις 
αναδυόμενες οικονομίες, η καταπολέμηση 
της φτώχειας καθώς και οι απειλές της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, απαιτούν ισχυρή απάντηση 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της,

Or. en

Τροπολογία 22
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η 
απειλητική για τη βιωσιμότητα του 
οικονομικού της μοντέλου γήρανση του 
πληθυσμού, η μετατόπιση της παγκόσμιας 
κατανομής της παραγωγής και της 
αποταμίευσης προς τις αναδυόμενες 
οικονομίες, καθώς και οι απειλές της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, απαιτούν ισχυρή απάντηση 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η γήρανση 
του πληθυσμού, η μετατόπιση της 
παγκόσμιας κατανομής της παραγωγής και 
της αποταμίευσης προς τις αναδυόμενες 
οικονομίες, καθώς και οι απειλές του 
οργανωμένου εγκλήματος, απαιτούν 
ισχυρή απάντηση από την Ένωση και τα 
κράτη μέλη της,
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Or. pt

Τροπολογία 23
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η
απειλητική για τη βιωσιμότητα του 
οικονομικού της μοντέλου γήρανση του 
πληθυσμού, η μετατόπιση της παγκόσμιας 
κατανομής της παραγωγής και της 
αποταμίευσης προς τις αναδυόμενες 
οικονομίες, καθώς και οι απειλές της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, απαιτούν ισχυρή απάντηση 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η γήρανση 
του πληθυσμού, η μετατόπιση της 
παγκόσμιας κατανομής της παραγωγής και 
της αποταμίευσης προς τις αναδυόμενες
οικονομίες, καθώς και οι απειλές της 
τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, απαιτούν ισχυρή απάντηση 
από την Ένωση και τα κράτη μέλη της,

Or. en

Τροπολογία 24
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η απειλητική 
για τη βιωσιμότητα του οικονομικού της 
μοντέλου γήρανση του πληθυσμού, η 
μετατόπιση της παγκόσμιας κατανομής της 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η απειλητική 
για τη βιωσιμότητα του οικονομικού της 
μοντέλου γήρανση του πληθυσμού, η 
μετατόπιση της παγκόσμιας κατανομής της 
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παραγωγής και της αποταμίευσης προς τις 
αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και οι 
απειλές της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος, απαιτούν 
ισχυρή απάντηση από την .Ένωση και τα 
κράτη μέλη της,

παραγωγής και της αποταμίευσης προς τις 
αναδυόμενες οικονομίες, οι υφιστάμενες 
ακόμη κοινωνικές, οικονομικές και 
εδαφικές διαφορές, καθώς και οι απειλές 
της τρομοκρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος, απαιτούν ισχυρή απάντηση 
από την .Ένωση και τα κράτη μέλη της,

Or. en

Τροπολογία 25
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η απειλητική 
για τη βιωσιμότητα του οικονομικού της 
μοντέλου γήρανση του πληθυσμού, η 
μετατόπιση της παγκόσμιας κατανομής της 
παραγωγής και της αποταμίευσης προς τις 
αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και οι 
απειλές της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος, απαιτούν 
ισχυρή απάντηση από την Ένωση και τα 
κράτη μέλη της,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ένωση και οι πολίτες 
της, όπως η παγκόσμια οικονομική κρίση, 
η ραγδαία αύξηση των δεικτών ανεργίας
η ταχεία άνοδος των αναδυόμενων 
οικονομιών, η μετάβαση σε μια κοινωνία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η απειλητική 
για τη βιωσιμότητα του οικονομικού της 
μοντέλου γήρανση του πληθυσμού, η 
μετατόπιση της παγκόσμιας κατανομής της 
παραγωγής και της αποταμίευσης προς τις 
αναδυόμενες οικονομίες, καθώς και οι 
απειλές της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος, απαιτούν 
ισχυρή απάντηση από την Ένωση και τα 
κράτη μέλη της,

Or. de

Τροπολογία 26
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βαρύτητα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
μεγαλύτερη από το άθροισμα των 
μεμονωμένων κρατών μελών της,

Or. en

Τροπολογία 27
Bas Eickhout, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ β. λαμβάνοντας υπόψη ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως αξιόπιστο μέσο στην 
προσπάθεια σταθεροποίησης των 
οικονομικών της Ευρώπης ώθησης στην 
οικονομία της χωρίς μια θαρραλέα και 
ριζική μεταρρύθμιση του ΠΔΠ της ΕΕ 
και του συστήματος εσόδων της,

Or. en

Τροπολογία 28
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα 
κύρια καθήκοντα της Ένωσης, όπως 
ορίζουν οι Συνθήκες, είναι η προώθηση 
της οικονομικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής και η αλληλεγγύη 
μεταξύ των κρατών μελών, 
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Or. pl

Τροπολογία 29
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις 
επιτυχίες που σημειώθηκαν στον τομέα 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 
μεταξύ διαφόρων περιοχών της Ένωσης 
τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να 
παραμένουν σοβαρές εσωτερικές 
διαφορές που απαιτούν τη διατήρηση 
των παραδοσιακών διαρθρωτικών 
ταμείων και ταμείων συνοχής,

Or. en

Τροπολογία 30
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός 
στόχος μιας μελλοντικής ευρωπαϊκής 
πολιτικής πρέπει να είναι η μείωση των 
διαφορών μεταξύ των περιφερειών της, 
και ότι μια ορατή και επιτυχής πολιτική 
στον τομέα της συνοχής έχει αφ' εαυτής 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι από μια τέτοια 
πολιτική επωφελούνται όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ-27,

Or. en
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Τροπολογία 31
Bas Eickhout, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ στ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ παραμένει 
περιορισμένος και ότι οι εθνικοί 
προϋπολογισμοί αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες, θέτοντας σε κίνδυνο την 
αειφορία της ανάπτυξης της ΕΕ, τη 
βιωσιμότητα των προγραμμάτων και 
έργων της και απειλούν ακόμη 
περισσότερο την κοινωνική δικαιοσύνη,

Or. en

Τροπολογία 32
Bas Eickhout, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
τη Συνθήκη της Λισσαβόνας «ο
προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο 
ακέραιο από ίδιους πόρους» (άρθρο 311 
της ΣΛΕΕ),

Or. en

Τροπολογία 33
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της 
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ΕΕ έχουν περισσότερες απαιτήσεις από την 
Ένωση και μεγαλύτερη κριτική διάθεση 
όσον αφορά τις επιδόσεις της, και ότι το 
αίσθημα του κοινού ότι η ΕΕ είναι δική 
του υπόθεση θα επανέλθει μόνον όταν οι 
πολίτες της θα είναι βέβαιοι ότι οι αξίες 
και τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται 
καλύτερα από την Ένωση,

ΕΕ έχουν περισσότερες απαιτήσεις από την 
Ένωση και μεγαλύτερη κριτική διάθεση 
όσον αφορά τις επιδόσεις της, και ότι το 
αίσθημα του κοινού ότι η ΕΕ είναι δική 
του υπόθεση δεν θα επιτευχθεί ποτέ 
μέχρις ότου οι πολίτες της θα είναι βέβαιοι 
ότι οι αξίες και τα συμφέροντά τους 
εξυπηρετούνται από την Ένωση,

Or. en

Τροπολογία 34
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 θα πρέπει να βοηθήσει την 
Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και 
να βγει ισχυρότερη, μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική αυτή βασίζεται σε πέντε 
πρωταρχικούς στόχους της Ένωσης που 
αφορούν την προώθηση της απασχόλησης, 
τη βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, την 
επίτευξη των στόχων που αφορούν την 
αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, τη 
βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 
ιδίως με τη μείωση της φτώχειας,

F. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 θα πρέπει να βοηθήσει την 
Ευρώπη να ανακάμψει από την κρίση και 
να βγει ισχυρότερη, μέσω της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και της έξυπνης, 
διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
στρατηγική αυτή βασίζεται σε πέντε 
πρωταρχικούς στόχους της Ένωσης που 
αφορούν την προώθηση της απασχόλησης, 
τη βελτίωση των συνθηκών για την 
καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, την 
επίτευξη των στόχων που αφορούν την 
αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια, τη 
βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και 
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και 
της πολιτιστικής ποικιλίας, ιδίως με τη 
μείωση της φτώχειας,

Or. en

Τροπολογία 35
Luis de Grandes Pascual
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημασία 
των μεταφορικών υποδομών για την 
εσωτερική αγορά, λόγω της επίδρασης 
που έχουν όσον αφορά τη βελτίωση της 
κινητικότητας των πολιτών, των αγαθών 
και των υπηρεσιών, τον αντίκτυπό της 
στην προώθηση της οικονομικής 
δραστηριότητας και της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας και τη συμβολή της 
στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, πρέπει να αντικατοπτρίζεται 
επαρκώς στο μελλοντικό ΠΔΠ,

Or. es

Τροπολογία 36
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΠΔΠ 
ευθυγραμμίζονται με τη μείωση της 
φτώχειας, έναν από τους πρωταρχικούς 
στόχους πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο 
της Συνθήκης της Λισαβόνας,

Or. en

Τροπολογία 37
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
θεσπιστεί η αρχή της κατανομής 
εξουσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στο σπίτι, στον 
χώρο εργασίας και στις ευρύτερες εθνικές 
και διεθνείς κοινότητες, καθόσον αυτό 
αποτελεί προϋπόθεση για ισότητα, 
ανάπτυξη και ειρήνη και αποτελεί τη 
βάση για αειφόρο ανάπτυξη εστιασμένη 
στον λαό,

Or. en

Τροπολογία 38
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μιας 
μεταρρύθμισης· και ότι ο αντίκτυπός του 
μπορεί να ενισχυθεί αν κινητοποιήσει 
πρόσθετους ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς 
πόρους προς υποστήριξη των επενδύσεων, 
λειτουργώντας έτσι σαν καταλύτης όσον 
αφορά την πολλαπλασιαστική επίδραση 
των δαπανών της Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης δεν θα 
ανταποκριθεί στα καθήκοντα στα οποία 
πρέπει να αντεπεξέλθει αν το κατώφλι 
παραμείνει στο περιορισμένο ποσοστό 
του 1,23% του ΑΕΠ της ΕΕ· και ότι ο 
αντίκτυπός του μπορεί να ενισχυθεί αν 
κινητοποιήσει πρόσθετους 
χρηματοδοτικούς πόρους προς υποστήριξη 
των κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
βιώσιμων επενδύσεων και την αύξηση τη 
υψηλής ποιότητας απασχόλησης, 
σύμφωνα με την έννοια της αξιοπρεπούς 
και υπό καλές συνθήκες εργασίας, 
λειτουργώντας έτσι σαν καταλύτης όσον 
αφορά την πολλαπλασιαστική επίδραση 
των δαπανών της Ένωσης,

Or. en
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Τροπολογία 39
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μιας 
μεταρρύθμισης· και ότι ο αντίκτυπός του 
μπορεί να ενισχυθεί αν κινητοποιήσει 
πρόσθετους ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς 
πόρους προς υποστήριξη των επενδύσεων, 
λειτουργώντας έτσι σαν καταλύτης όσον 
αφορά την πολλαπλασιαστική επίδραση 
των δαπανών της Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητο να υπάρξει ενδελεχής 
επαναπροσδιορισμός των στρατηγικών 
προτεραιοτήτων των δαπανών του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, και δεδομένου 
ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί 
να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μιας 
μεταρρύθμισης αν οι δαπάνες της ΕΕ 
εστιάσουν σε τομείς που δημιουργούν 
κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη, όπως 
η καινοτομία, η έρευνα και η ανάπτυξη· 
και ότι ο αντίκτυπός του μπορεί να 
ενισχυθεί αν κινητοποιήσει πρόσθετους 
ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς πόρους προς 
υποστήριξη των επενδύσεων, 
λειτουργώντας έτσι σαν καταλύτης όσον 
αφορά την πολλαπλασιαστική επίδραση 
των δαπανών της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 40
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μιας 
μεταρρύθμισης· και ότι ο αντίκτυπός του 
μπορεί να ενισχυθεί αν κινητοποιήσει 
πρόσθετους ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς 
πόρους προς υποστήριξη των 
επενδύσεων, λειτουργώντας έτσι σαν 
καταλύτης όσον αφορά την 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μιας 
μεταρρύθμισης· και ότι ο αντίκτυπός του 
μπορεί να ενισχυθεί με επενδύσεις,
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πολλαπλασιαστική επίδραση των 
δαπανών της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 41
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μιας 
μεταρρύθμισης· και ότι ο αντίκτυπός του 
μπορεί να ενισχυθεί αν κινητοποιήσει 
πρόσθετους ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς 
πόρους προς υποστήριξη των επενδύσεων, 
λειτουργώντας έτσι σαν καταλύτης όσον 
αφορά την πολλαπλασιαστική επίδραση 
των δαπανών της Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης αποτελεί
ισχυρό εργαλείο μιας μεταρρύθμισης· και 
ότι ο αντίκτυπός του μπορεί να ενισχυθεί 
αν κινητοποιήσει πρόσθετους ιδιωτικούς 
χρηματοδοτικούς πόρους προς υποστήριξη 
των επενδύσεων, λειτουργώντας έτσι σαν 
καταλύτης όσον αφορά την 
πολλαπλασιαστική επίδραση των δαπανών 
της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 42
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μιας 
μεταρρύθμισης· και ότι ο αντίκτυπός του 
μπορεί να ενισχυθεί αν κινητοποιήσει 
πρόσθετους ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς 
πόρους προς υποστήριξη των επενδύσεων, 
λειτουργώντας έτσι σαν καταλύτης όσον 
αφορά την πολλαπλασιαστική επίδραση 
των δαπανών της Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μιας 
μεταρρύθμισης· και ότι ο αντίκτυπός του 
μπορεί να ενισχυθεί αν κινητοποιήσει 
πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους προς 
υποστήριξη των επενδύσεων, 
λειτουργώντας έτσι σαν καταλύτης όσον 
αφορά την πολλαπλασιαστική επίδραση 
των δαπανών της Ένωσης,
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Or. pt

Τροπολογία 43
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μιας 
μεταρρύθμισης· και ότι ο αντίκτυπός του 
μπορεί να ενισχυθεί αν κινητοποιήσει 
πρόσθετους ιδιωτικούς χρηματοδοτικούς 
πόρους προς υποστήριξη των επενδύσεων, 
λειτουργώντας έτσι σαν καταλύτης όσον 
αφορά την πολλαπλασιαστική επίδραση 
των δαπανών της Ένωσης,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης μπορεί να 
αποτελέσει ισχυρό εργαλείο μιας 
μεταρρύθμισης· και ότι ο αντίκτυπός του 
μπορεί να ενισχυθεί αν κινητοποιήσει 
πρόσθετους ιδιωτικούς και δημόσιους
χρηματοδοτικούς πόρους προς υποστήριξη 
των επενδύσεων, λειτουργώντας έτσι σαν 
καταλύτης όσον αφορά την 
πολλαπλασιαστική επίδραση των δαπανών 
της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 44
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ παραμένει το 
καλύτερο χρηματοοικονομικό εργαλείο 
επίδειξης αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών μελών, ένα εργαλείο για τον 
μακροπρόθεσμο συντονισμό και την 
υλοποίηση κοινών στόχων και αρχών,

Or. en
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Τροπολογία 45
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αποκαλούμενη αρχή της «δίκαιης 
ανταπόδοσης» δεν έχει οικονομική 
λογική, καθόσον η προσέγγιση «καθαρός 
συνεισφέρων/ καθαρός δικαιούχος» δεν 
λαμβάνει δεόντως υπόψη την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία, τις δευτερογενείς 
επιπτώσεις, τις αρχές της αλληλεγγύης 
μεταξύ των χωρών της ΕΕ και, ως εκ 
τούτου, υπονομεύει τον κοινό στόχο 
πολιτικής της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 46
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διακυβέρνησης 
αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 
Ένωσης· ότι πολλά κράτη μέλη 
πραγματοποιούν δύσκολες 
δημοσιονομικές προσαρμογές στον εθνικό 
τους προϋπολογισμό· και ότι η χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση –
αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, 
οικονομία– έχει αποκτήσει ολοένα 
σημαντικότερο ρόλο στις δημόσιες 
δαπάνες, σε επίπεδο τόσο Ένωσης όσο και 
κρατών μελών,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διακυβέρνησης 
αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού της 
Ένωσης· ότι η χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση –αποδοτικότητα, 
αποτελεσματικότητα, οικονομία– είναι 
σημαντική για τις δημόσιες δαπάνες, σε 
επίπεδο τόσο Ένωσης όσο και κρατών 
μελών,

Or. en
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Τροπολογία 47
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H a. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις προσαρμογές στις οποίος 
προχωρούν τα κράτη μέλη στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς και την 
προσπάθεια διασφάλισης της εστίασης σε 
θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης, το 
επίπεδο του ΔΠΔ πρέπει να παγώσει σε 
πραγματικές τιμές· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι, ως εκ τούτου, απαιτείται η 
αποτελεσματική χρηματοδότηση της 
στρατηγικής Ευρώπη2020 με σημαντική 
αναθεώρηση των προτεραιοτήτων των 
δαπανών,

Or. en

Τροπολογία 48
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

H β. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά 
κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επί του 
παρόντος δύσκολες δημοσιονομικές 
προσαρμογές στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς τους,

Or. en

Τροπολογία 49
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
για περιοδική προσαρμογή των 
προγραμμάτων δαπανών στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και περιστάσεις 
έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς· και ότι η 
πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων και των 
κανόνων έχει αποτελέσει έναν από τους 
λόγους για την πλημμελή απόδοση των 
συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις 
για περιοδική προσαρμογή των 
προγραμμάτων δαπανών στις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες και περιστάσεις 
έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς· και ότι η 
πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων και των 
κανόνων και η έλλειψη προσέγγισης 
προσανατολισμένης προς το αποτέλεσμα, 
έχει αποτελέσει έναν από τους λόγους για 
την πλημμελή απόδοση των συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου,

Or. en

Τροπολογία 50
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα 
τέσσερα χρόνια του τρέχοντος ΠΔΠ 2007-
2013 έδειξαν ξεκάθαρα τα όρια της 
ικανότητας του δημοσιονομικού πλαισίου 
να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις και
προτεραιότητες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
τις ήδη υπάρχουσες· και ότι το τρέχον 
ΠΔΠ δεν στάθηκε ικανό να ανταποκριθεί 
γρήγορα σε νέες δεσμεύσεις όπως το 
Galileo, το ITER, η επισιτιστική 
διευκόλυνση ή το ευρωπαϊκό σχέδιο για 
την ανάκαμψη της οικονομίας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα 
τέσσερα χρόνια του τρέχοντος ΠΔΠ 2007-
2013 έδειξαν ξεκάθαρα τα όρια της 
ικανότητας του δημοσιονομικού πλαισίου 
να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις και 
προτεραιότητες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
τις ήδη υπάρχουσες· και ότι το τρέχον 
ΠΔΠ δεν στάθηκε ικανό να ανταποκριθεί 
γρήγορα σε νέες χρηματοπιστωτικές 
ανάγκες όπως αυτές που αφορούν το 
Galileo, το ΕΙΤ, την επισιτιστική 
διευκόλυνση ή το ευρωπαϊκό σχέδιο για 
την ανάκαμψη της οικονομίας,

Or. en
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Τροπολογία 51
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα 
τέσσερα χρόνια του τρέχοντος ΠΔΠ 2007-
2013 έδειξαν ξεκάθαρα τα όρια της 
ικανότητας του δημοσιονομικού πλαισίου 
να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις και 
προτεραιότητες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
τις ήδη υπάρχουσες· και ότι το τρέχον 
ΠΔΠ δεν στάθηκε ικανό να ανταποκριθεί 
γρήγορα σε νέες δεσμεύσεις όπως το 
Galileo, το ITER, η επισιτιστική 
διευκόλυνση ή το ευρωπαϊκό σχέδιο για 
την ανάκαμψη της οικονομίας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα 
τέσσερα χρόνια του τρέχοντος ΠΔΠ 2007-
2013 έδειξαν ξεκάθαρα τα όρια της 
ικανότητας του δημοσιονομικού πλαισίου 
να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις και 
προτεραιότητες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
τις ήδη υπάρχουσες· και ότι το τρέχον 
ΠΔΠ δεν στάθηκε ικανό να ανταποκριθεί 
γρήγορα σε νέες δεσμεύσεις όπως το 
Galileo, το ITER, η επισιτιστική 
διευκόλυνση ή το ευρωπαϊκό σχέδιο για 
την ανάκαμψη της οικονομίας και το 
πρόγραμμα της Στοκχόλμης,

Or. en

Τροπολογία 52
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα 
τέσσερα χρόνια του τρέχοντος ΠΔΠ 2007-
2013 έδειξαν ξεκάθαρα τα όρια της 
ικανότητας του δημοσιονομικού πλαισίου 
να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις και 
προτεραιότητες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
τις ήδη υπάρχουσες· και ότι το τρέχον 
ΠΔΠ δεν στάθηκε ικανό να ανταποκριθεί 
γρήγορα σε νέες δεσμεύσεις όπως το 
Galileo, το ITER, η επισιτιστική 
διευκόλυνση ή το ευρωπαϊκό σχέδιο για 
την ανάκαμψη της οικονομίας,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρώτα 
τέσσερα χρόνια του τρέχοντος ΠΔΠ 2007-
2013 έδειξαν ξεκάθαρα τα όρια της 
ικανότητας του δημοσιονομικού πλαισίου 
να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις και 
προτεραιότητες χωρίς να θέτει σε κίνδυνο 
τις ήδη υπάρχουσες· και ότι το τρέχον 
ΠΔΠ στάθηκε λιγότερο ικανό να 
ανταποκριθεί γρήγορα σε νέες δεσμεύσεις,

Or. en
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Τροπολογία 53
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, 
δεν έχει επαρκή σύνδεση με τις 
υφιστάμενες πολιτικές της Ένωσης και 
δεν είναι αρκετά δίκαιο, ιδίως όσον 
αφορά τους μηχανισμούς διόρθωσης οι 
οποίοι έπαψαν να έχουν λόγο ύπαρξης,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 54
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, δεν 
έχει επαρκή σύνδεση με τις υφιστάμενες 
πολιτικές της Ένωσης και δεν είναι 
αρκετά δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τους 
μηχανισμούς διόρθωσης οι οποίοι 
έπαψαν να έχουν λόγο ύπαρξης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές,

Or. en

Τροπολογία 55
Richard Ashworth, Konrad Szymański
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, δεν 
έχει επαρκή σύνδεση με τις υφιστάμενες 
πολιτικές της Ένωσης και δεν είναι 
αρκετά δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τους 
μηχανισμούς διόρθωσης οι οποίοι 
έπαψαν να έχουν λόγο ύπαρξης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές,

Or. en

Τροπολογία 56
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, δεν 
έχει επαρκή σύνδεση με τις υφιστάμενες 
πολιτικές της Ένωσης και δεν είναι αρκετά 
δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τους 
μηχανισμούς διόρθωσης οι οποίοι 
έπαψαν να έχουν λόγο ύπαρξης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, δεν 
έχει επαρκή σύνδεση με τις υφιστάμενες 
πολιτικές της Ένωσης και δεν είναι αρκετά 
δίκαιο,

Or. en

Τροπολογία 57
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, δεν 
έχει επαρκή σύνδεση με τις υφιστάμενες 
πολιτικές της Ένωσης και δεν είναι 
αρκετά δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τους 
μηχανισμούς διόρθωσης οι οποίοι 
έπαψαν να έχουν λόγο ύπαρξης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, δεν 
έχει επαρκή σύνδεση με τις υφιστάμενες 
πολιτικές της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 58
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, δεν 
έχει επαρκή σύνδεση με τις υφιστάμενες 
πολιτικές της Ένωσης και δεν είναι αρκετά 
δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τους 
μηχανισμούς διόρθωσης οι οποίοι 
έπαψαν να έχουν λόγο ύπαρξης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την 
καθιέρωση το 1988 του πόρου επί του 
ΑΕΠ για το σύστημα χρηματοδότησης 
της ΕΕ αναμενόταν η προσωρινή 
συμπλήρωση της μείωσης των ιδίων 
πόρων, αλλά αυτό παρετάθη και ενετάθη 
με την πάροδο των ετών και σήμερα 
αποτελεί την κυριότερη συνιστώσα των 
δημοσιονομικών πόρων της ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικράτηση 
αυτή υπογράμμισε την τάση των κρατών 
μελών να υπολογίζουν το καθαρό ισοζύγιό 
τους, απόρροια του οποίου είναι μια σειρά 
από επιστροφές δασμών, επανορθώσεις, 
απαλλαγές και αντισταθμίσεις που 
καθιστούν το σημερινό σύστημα ιδίων 
πόρων υπερβολικά πολύπλοκο και 
αδιαφανές, χωρίς επαρκή σύνδεση με τις 
υφιστάμενες πολιτικές της Ένωσης και όχι
αρκετά δίκαιο και, ως εκ τούτου, ανίκανο 
να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των 
πολιτικών της Ένωσης προς το 
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ευρωπαϊκό συμφέρον και, εντέλει, 
εντελώς ακατανόητο για τους ευρωπαίους 
πολίτες,

Or. en

Τροπολογία 59
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, δεν 
έχει επαρκή σύνδεση με τις υφιστάμενες 
πολιτικές της Ένωσης και δεν είναι αρκετά 
δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τους 
μηχανισμούς διόρθωσης οι οποίοι έπαψαν 
να έχουν λόγο ύπαρξης,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση κατά 
κύριο λόγο τις εισφορές των κρατών μελών 
βάσει ΑΕΠ, δεν αντικατοπτρίζει το 
πνεύμα των διατάξεων μιας Συνθήκης 
ηλικίας άνω των 40 ετών, είναι 
υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, δεν 
έχει επαρκή σύνδεση με τις υφιστάμενες 
πολιτικές της Ένωσης και δεν είναι αρκετά 
δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τους 
μηχανισμούς διόρθωσης, το σκεπτικό των 
οποίων ήταν μια επιφανειακής εφαρμογής 
μεταφορά μετρητών με σκοπό τα εθνικά 
συμφέροντα, που δεν δικαιώνει τα 
ευρύτερα οφέλη των πολιτικών και των 
δαπανών της Ένωσης,

Or. en

Τροπολογία 60
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 
σύστημα ‘ιδίων πόρων’ με βάση τις 
εισφορές των κρατών μελών είναι 
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υπερβολικά πολύπλοκο και αδιαφανές, 
δεν έχει επαρκή σύνδεση με τις 
υφιστάμενες πολιτικές της Ένωσης και 
δεν είναι αρκετά δίκαιο, ιδίως όσον αφορά 
τους μηχανισμούς διόρθωσης οι οποίοι 
έπαψαν να έχουν λόγο ύπαρξης,

υπερβολικά πολύπλοκο και δεν είναι 
αρκετά δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τους 
μηχανισμούς διόρθωσης οι οποίοι έπαψαν 
να έχουν λόγο ύπαρξης,

Or. pt

Τροπολογία 61
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, εξ 
ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ a. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ουδέποτε 
εξέδωσε δήλωση αξιοπιστίας για τους 
ετήσιους λογαριασμούς,

Or. en

Τροπολογία 62
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές 
ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την αξία της ως οντότητα που 
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το 
άθροισμα των κρατών μελών της,

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 63
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές 
ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την αξία της ως οντότητα που 
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το 
άθροισμα των κρατών μελών της,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 64
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές 
ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την αξία της ως οντότητα που 
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το 
άθροισμα των κρατών μελών της,

1. πιστεύει ότι η στρατηγική ΕΕ2020 
πρέπει να στοχεύει σε μια ευρεία πολιτική 
αντίληψη για το μέλλον της ΕΕ ως μιας 
κοινωνικής, ανταγωνιστικής, βιώσιμης 
Ένωσης που θέτει το λαό και την 
προστασία του περιβάλλοντος στο 
επίκεντρο της χάραξης πολιτικής·
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Τροπολογία 65
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές ελλείψεις–
είναι πολύ μεγάλες για να μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κράτος μέλος 
μόνο του· είναι πεπεισμένο ότι εκεί 
ακριβώς μπορεί η Ένωση να αποδείξει την 
αξία της ως οντότητα που είναι κάτι πολύ 
μεγαλύτερο από το άθροισμα των κρατών 
μελών της·

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές ελλείψεις–
είναι τομείς όπου μπορεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αποδείξει την αξία της ως 
οντότητα που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από το άθροισμα των κρατών μελών της·

Or. en

Τροπολογία 66
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές 
ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την αξία της ως οντότητα που 
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το 
άθροισμα των κρατών μελών της·

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας είναι πολύ 
μεγάλες για να μπορεί να τις αντιμετωπίσει 
οποιοδήποτε κράτος μέλος μόνο του· είναι 
πεπεισμένο ότι εκεί ακριβώς μπορεί η 
Ένωση να αποδείξει την αξία της ως 
οντότητα που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από το άθροισμα των κρατών μελών της·
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Τροπολογία 67
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές 
ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την αξία της ως οντότητα που 
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το 
άθροισμα των κρατών μελών της,

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας είναι πολύ 
μεγάλες για να μπορεί να τις αντιμετωπίσει 
οποιοδήποτε κράτος μέλος μόνο του· είναι 
πεπεισμένο ότι εκεί ακριβώς μπορεί η 
Ένωση να αποδείξει την αξία της ως 
οντότητα που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από το άθροισμα των κρατών μελών της,

Or. pt

Τροπολογία 68
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές 
ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την αξία της ως οντότητα που 
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το 
άθροισμα των κρατών μελών της,

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –δημογραφία, 
ενεργειακές ελλείψεις, κλιματική αλλαγή,–
είναι πολύ μεγάλες για να μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κράτος μέλος 
μόνο του· είναι πεπεισμένο ότι εκεί 
ακριβώς μπορεί η Ένωση να αποδείξει την 
αξία της ως οντότητα που είναι κάτι πολύ 
μεγαλύτερο από το άθροισμα των κρατών 
μελών της,
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Τροπολογία 69
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές 
ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την αξία της ως οντότητα που 
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το 
άθροισμα των κρατών μελών της·

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την 
κλιματική αλλαγή, είτε για την υπερβολική 
ενεργειακή ζήτηση – είναι πολύ μεγάλες 
για να μπορεί να τις αντιμετωπίσει 
οποιοδήποτε κράτος μέλος μόνο του· είναι 
πεπεισμένο ότι εκεί ακριβώς μπορεί η 
Ένωση να αποδείξει την αξία της ως 
οντότητα που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από το άθροισμα των κρατών μελών της·

Or. en

Τροπολογία 70
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές 
ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την αξία της ως οντότητα που
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το 
άθροισμα των κρατών μελών της,

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για την ενεργειακή 
προσφορά– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την προστιθέμενη αξία της ως 
οντότητα που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από το άθροισμα των κρατών μελών της,
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Or. en

Τροπολογία 71
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές ελλείψεις–
είναι πολύ μεγάλες για να μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κράτος μέλος 
μόνο του· είναι πεπεισμένο ότι εκεί 
ακριβώς μπορεί η Ένωση να αποδείξει την 
αξία της ως οντότητα που είναι κάτι πολύ 
μεγαλύτερο από το άθροισμα των κρατών 
μελών της,

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής 
είτε για τη δημογραφία, είτε για την 
κλιματική αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές 
ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την αξία της ως οντότητα που 
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το 
άθροισμα των κρατών μελών της,

Or. de

Τροπολογία 72
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές ελλείψεις–
είναι πολύ μεγάλες για να μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κράτος μέλος 
μόνο του· είναι πεπεισμένο ότι εκεί 
ακριβώς μπορεί η Ένωση να αποδείξει την 
αξία της ως οντότητα που είναι κάτι πολύ 
μεγαλύτερο από το άθροισμα των κρατών 
μελών της,

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, την ανισότητα, τη 
διαρθρωτική ανεργία, είτε για την 
κλιματική αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές 
ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες για να 
μπορεί να τις αντιμετωπίσει οποιοδήποτε 
κράτος μέλος μόνο του· είναι πεπεισμένο 
ότι εκεί ακριβώς μπορεί η Ένωση να 
αποδείξει την αξία της ως οντότητα που 
είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το 
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άθροισμα των κρατών μελών της,

Or. en

Τροπολογία 73
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές ελλείψεις–
είναι πολύ μεγάλες για να μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κράτος μέλος 
μόνο του· είναι πεπεισμένο ότι εκεί 
ακριβώς μπορεί η Ένωση να αποδείξει την 
αξία της ως οντότητα που είναι κάτι πολύ 
μεγαλύτερο από το άθροισμα των κρατών 
μελών της,

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, τη διαρθρωτική 
ανεργία, είτε για την κλιματική αλλαγή, 
είτε για τις ενεργειακές ελλείψεις– είναι 
πολύ μεγάλες για να μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κράτος μέλος 
μόνο του· είναι πεπεισμένο ότι εκεί 
ακριβώς μπορεί η Ένωση να αποδείξει την 
αξία της ως οντότητα που είναι κάτι πολύ 
μεγαλύτερο από το άθροισμα των κρατών 
μελών της,

Or. en

Τροπολογία 74
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές ελλείψεις–
είναι πολύ μεγάλες για να μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κράτος μέλος 
μόνο του· είναι πεπεισμένο ότι εκεί 
ακριβώς μπορεί η Ένωση να αποδείξει την 
αξία της ως οντότητα που είναι κάτι πολύ 

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, τη μετανάστευση, είτε 
για την κλιματική αλλαγή, είτε για τις 
ενεργειακές ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες 
για να μπορεί να τις αντιμετωπίσει 
οποιοδήποτε κράτος μέλος μόνο του· είναι 
πεπεισμένο ότι εκεί ακριβώς μπορεί η 
Ένωση να αποδείξει την αξία της ως 
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μεγαλύτερο από το άθροισμα των κρατών 
μελών της,

οντότητα που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από το άθροισμα των κρατών μελών της,

Or. en

Τροπολογία 75
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, είτε για την κλιματική 
αλλαγή, είτε για τις ενεργειακές ελλείψεις–
είναι πολύ μεγάλες για να μπορεί να τις 
αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κράτος μέλος 
μόνο του· είναι πεπεισμένο ότι εκεί 
ακριβώς μπορεί η Ένωση να αποδείξει την 
αξία της ως οντότητα που είναι κάτι πολύ 
μεγαλύτερο από το άθροισμα των κρατών 
μελών της,

1. πιστεύει ότι οι προκλήσεις που 
βρίσκονται μπροστά μας –είτε πρόκειται 
για τη δημογραφία, τη μετανάστευση, είτε 
για την κλιματική αλλαγή, είτε για τις 
ενεργειακές ελλείψεις– είναι πολύ μεγάλες 
για να μπορεί να τις αντιμετωπίσει 
οποιοδήποτε κράτος μέλος μόνο του· είναι 
πεπεισμένο ότι εκεί ακριβώς μπορεί η 
Ένωση να αποδείξει την αξία της ως 
οντότητα που είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο 
από το άθροισμα των κρατών μελών της,

Or. el

Τροπολογία 76
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών 
έχουν δυσκολέψει για ορισμένα κράτη 
μέλη την περαιτέρω πρόοδο στην 
κατεύθυνση της οικονομικής και 
κοινωνικής σύγκλισης και την πλήρη 
συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά· 
πιστεύει ότι η Ένωση διαθέτει την 
ικανότητα να σκέφτεται και να ενεργεί με 

διαγράφεται
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γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
των πολιτών της ΕΕ και ότι περιορίζεται 
λιγότερο στη δράση της από την 
καθημερινή πολιτική πραγματικότητα 
που αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 77
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών 
έχουν δυσκολέψει για ορισμένα κράτη 
μέλη την περαιτέρω πρόοδο στην 
κατεύθυνση της οικονομικής και 
κοινωνικής σύγκλισης και την πλήρη 
συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά· 
πιστεύει ότι η Ένωση διαθέτει την 
ικανότητα να σκέφτεται και να ενεργεί με 
γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
των πολιτών της ΕΕ και ότι περιορίζεται 
λιγότερο στη δράση της από την 
καθημερινή πολιτική πραγματικότητα 
που αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 78
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 2. μολονότι έχει επίγνωση ότι η σημερινή 
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περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
την πλήρη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι η Ένωση 
διαθέτει την ικανότητα να σκέφτεται και 
να ενεργεί με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ και ότι 
περιορίζεται λιγότερο στη δράση της από 
την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα 
που αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό·

κρίση και οι σοβαροί περιορισμοί των 
δημόσιων δαπανών έχουν δυσκολέψει για 
ορισμένα κράτη μέλη την περαιτέρω 
πρόοδο στην κατεύθυνση της οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισης και την πλήρη 
συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά· 
πιστεύει έντονα ότι η επίλυση της κρίσης 
βρίσκεται στην κατεύθυνση της 
περισσότερης και όχι της λιγότερης 
Ευρώπης· πιστεύει ότι το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ αν 
χρησιμοποιηθεί σωστά, αποτελεί ένα 
πολύ σημαντικό εργαλείο για τον 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος και την 
αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 
θεμάτων, ένα εργαλείο που μπορεί 
καλύτερα να λάβει υπόψη του την 
ευρωπαϊκή προοπτική και την 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 79
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
την πλήρη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι η Ένωση 
διαθέτει την ικανότητα να σκέφτεται και 
να ενεργεί με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ και ότι 
περιορίζεται λιγότερο στη δράση της από 
την καθημερινή πολιτική 
πραγματικότητα που αντιστρατεύεται τον 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό·

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
την πλήρη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι η Ένωση 
διαθέτει την ικανότητα να σκέφτεται και 
να ενεργεί με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 80
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
την πλήρη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι η Ένωση 
διαθέτει την ικανότητα να σκέφτεται και 
να ενεργεί με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ και ότι 
περιορίζεται λιγότερο στη δράση της από 
την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα 
που αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό·

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
την πλήρη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά και ότι ο πλήρης 
κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης και 
των παρεπόμενων μέτρων λιτότητας 
στους Ευρωπαίους και στις Ευρωπαίες 
εξακολουθεί σε γενικές γραμμές να είναι 
άγνωστος, και πιστεύει ότι η Ένωση 
διαθέτει την ικανότητα να σκέφτεται και 
να ενεργεί με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ και ότι 
περιορίζεται λιγότερο στη δράση της από 
την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα 
που αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 81
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
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την πλήρη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι η Ένωση 
διαθέτει την ικανότητα να σκέφτεται και 
να ενεργεί με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ και ότι 
περιορίζεται λιγότερο στη δράση της από 
την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα 
που αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό·

την πλήρη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά και ότι ο πλήρης 
κοινωνικός αντίκτυπος της κρίσης και 
των παρεπόμενων μέτρων λιτότητας 
στους Ευρωπαίους και στις Ευρωπαίες 
εξακολουθεί σε γενικές γραμμές να είναι 
άγνωστος, και πιστεύει ότι η Ένωση 
διαθέτει την ικανότητα να σκέφτεται και 
να ενεργεί με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ και ότι 
περιορίζεται λιγότερο στη δράση της από 
την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα 
που αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό·

Or. en

Τροπολογία 82
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
την πλήρη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι η Ένωση 
διαθέτει την ικανότητα να σκέφτεται και 
να ενεργεί με γνώμονα τα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα των 
πολιτών της ΕΕ και ότι περιορίζεται 
λιγότερο στη δράση της από την 
καθημερινή πολιτική πραγματικότητα 
που αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό·

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
την πλήρη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
μόνο τα κράτη μέλη συνειδητοποιούν 
πραγματικά τις ατομικές τους ανάγκες 
και ότι η ΕΕ ουδέποτε απέδειξε ότι 
αποτελεί αποτελεσματικό σχεδιαστή, 
όπως αποδεικνύεται και από τον υψηλό 
αριθμό αιτήσεων μεταφοράς πιστώσεων 
που καλείται να εγκρίνει κάθε χρόνο η 
Επιτροπή Προϋπολογισμών, καθώς και 
το χαμηλό ποσοστό απορροφητικότητας 
που παρουσιάζεται στο τέλος του χρόνου·

Or. en
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Τροπολογία 83
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο στην κατεύθυνση της 
οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και 
την πλήρη συμμετοχή τους στην 
εσωτερική αγορά· πιστεύει ότι η Ένωση 
διαθέτει την ικανότητα να σκέφτεται και 
να ενεργεί με γνώμονα τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ και ότι 
περιορίζεται λιγότερο στη δράση της από 
την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα 
που αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό·

2. επισημαίνει ότι η κρίση και οι σοβαροί 
περιορισμοί των δημόσιων δαπανών έχουν 
δυσκολέψει για ορισμένα κράτη μέλη την 
περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά την 
ανάπτυξη, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και την κοινωνική 
συνοχή στην κατεύθυνση της οικονομικής 
και κοινωνικής σύγκλισης και την πλήρη 
συμμετοχή τους στην εσωτερική αγορά· 
πιστεύει ότι η Ένωση διαθέτει την 
ικανότητα να σκέφτεται και να ενεργεί με 
γνώμονα τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
των πολιτών της ΕΕ και ότι περιορίζεται 
λιγότερο στη δράση της από την 
καθημερινή πολιτική πραγματικότητα που 
αντιστρατεύεται τον μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό·

Or. el

Τροπολογία 84
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 a. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 πρέπει να βοηθήσει την Ευρώπη θα 
ανακάμψει από την κρίση και να εξέλθει 
ισχυρότερη, βελτιώνοντας τις συνθήκες -
και τις δημόσιες δαπάνες - στον τομέα 
της καινοτομίας, της έρευνας και της 
ανάπτυξης, εκπληρώνοντας τους στόχους 
της ΕΕ στον τομέα της κλιματικής 
αλλαγής και της ενέργειας, βελτιώνοντας 
το επίπεδο της εκπαίδευσης και 
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προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση 
μειώνοντας, ιδίως, τη φτώχεια· 
επισημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί 
κάποια συνοχή μεταξύ της επίτευξης των 
στόχων αυτών και της χρηματοδότησης 
που χορηγείται σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο· πιστεύει ότι το ευρωπαϊκό 
εξάμηνο πρέπει να εστιάσει στη βελτίωση 
των συνεργιών μεταξύ ευρωπαϊκών και 
εθνικών δημοσίων επενδύσεων, με σκοπό 
την καλύτερη επίτευξη των συνολικών 
πολιτικών στόχων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 85
Reimer Böge, Othmar Karas εξ ονόματος της Ομάδας EPP 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 β. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να 
εκπληρώσει σημαντικό αριθμό πολιτικών 
υποχρεώσεων που απορρέουν απευθείας 
από τη Συνθήκη, που συνιστά το 
πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης· πιστεύει 
ωστόσο ότι η Συνθήκη της ΕΕ αποτελεί 
το βασικό σημείο αναφοράς και 
προσανατολισμού για το επόμενο ΠΔΠ 
και ότι η εκπλήρωση των διατάξεων 
αυτών εξακολουθεί να αποτελεί την 
κυρίαρχη πρόκληση της Ένωσης 
συνολικά·

Or. en

Τροπολογία 86
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 γ. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να 
αξιολογηθεί σωστά η επίτευξη των 
συμφωνημένων πολιτικών στόχων στο 
τρέχον ΠΔΠ, προκειμένου να 
συγκεντρωθούν σημαντικές πληροφορίες 
για το επόμενο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 87
Bas Eickhout, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 δ. θεωρεί ότι η έννοια «βιώσιμοι πόροι 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση» κατ’ αρχάς 
και κυρίως σημαίνει την αναθεώρηση του 
«συστήματος πόρων» του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, ούτως ώστε την 
οι σημερινές εθνικές συνεισφορές να 
αντικατασταθούν από πραγματικά 
ευρωπαϊκούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 88
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 ε. πιστεύει ότι τα πρόσφατα γεγονότα 
δείχνουν ότι η ευρωζώνη έχει ανάγκη 
ευρύτερης οικονομικής διακυβέρνησης 
και ότι ο νομισματικός πυλώνας χωρίς 
αντίστοιχο κοινωνικό και οικονομικό 
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πυλώνα είναι καταδικασμένος να 
αποτύχει· θεωρεί ότι έχει σημασία η 
ζωογόνος αυτή δύναμη για την Ένωση να 
ενισχύσει το σύστημα οικονομικής 
διακυβέρνησης ώστε να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή της στρατηγικής ΕΕ2020 
(αποκατάσταση και διασφάλιση των 
μακροπρόθεσμων οικονομικών ρυθμών 
ανάπτυξης), την αποτροπή της 
αναπαραγωγής της σημερινής κρίσης και 
τη διασφάλιση του ευρωπαϊκού 
εγχειρήματος·

Or. en

Τροπολογία 89
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 στ. πιστεύει ότι καμία Ένωση 
Πολιτειών που λειτουργεί με βασική 
οικονομική αρχή την ενιαία 
ολοκληρωμένη αγορά εργασίας, 
υπηρεσιών και αγαθών και ελεύθερο 
ανταγωνισμό δεν μπορεί να αναπτυχθεί 
και να επιβιώσει χωρίς πολιτική που θα 
παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους 
πολίτες της να επωφελούνται των 
ευκαιριών που δημιουργεί η ενιαία αγορά
και να προστατεύονται από τις πλέον 
ανεπιθύμητες επιπτώσεις της λειτουργίας 
της Ένωσης. Σε σχέση με αυτό, πιστεύει 
ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί 
το σημαντικότερο ευρωπαϊκό εργαλείο 
που μπορεί να λειτουργήσει για να 
αντιμετωπιστούν ισχυρές και 
εντεινόμενες τάσεις κοινωνικής και 
εδαφικής απόκλισης που δημιουργούνται 
από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, μια 
πιο απαιτητική εσωτερική αγορά και μια 
κοινή διεπαφή απέναντι σε έναν 
παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Κατά την 
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έννοια αυτή, δεν πρέπει απλώς να 
θεωρηθεί ως ένα σημαντικό εργαλείο 
σύγκλισης και αρμονικής ανάπτυξης σε 
ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης, 
αλλά και ως μια ουσιώδης προϋπόθεση 
για την επιβίωση και την εμβάθυνση του 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

Or. en

Τροπολογία 90
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2 ζ. είναι πεπεισμένο ότι οι προκλήσεις 
που πρόκειται να αντιμετωπίσουμε - είτε 
όσον αφορά την ανάπτυξη και τις θέσεις 
εργασίας, είτε τη μείωση της 
δημογραφίας της φτώχειας, είτε την 
κλιματική αλλαγή είτε τις ελλείψεις στον 
τομέα της ενέργειας - είναι υπερβολικά 
μεγάλες για να αντιμετωπιστούν σε 
επίπεδο ενός μόνο κράτους μέλους· είναι 
πεπεισμένο ότι εκεί ακριβώς μπορεί η 
Ένωση να αποδείξει την προστιθέμενη 
αξία της ως οντότητας που δεν είναι 
απλώς το άθροισμα των κρατών μελών 
της,

Or. en

Τροπολογία 91
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
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διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και 
μικρή ανάπτυξη·

διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: 
απορρυθμισμένες χρηματοοικονομικές 
αγορές που άφησαν περιθώρια για την 
εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης, την επιδείνωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαμηλή 
παραγωγικότητα που οφείλεται στην 
πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών 
της για ενίσχυση των τομέων με χαμηλές 
απολαβές ('make work pay'), κυκλική 
ανεργία και αύξηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού που 
επιδεινώθηκαν από τις πολιτικές 
λιτότητας, την αύξηση της επισφαλούς 
απασχόλησης με τη διεύρυνση της 
ευελιξίας στην αγορά εργασίας, την 
αύξηση της ανισότητας στην κατανομή 
των εισοδημάτων και του πλούτου, ένα 
οικολογικό αποτύπωμα τετραπλάσιο από 
αυτό που απαιτεί το επίπεδο 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, 
ανεπαρκείς επενδύσεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των 
ικανοτήτων για θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης και περιορισμένες οικονομικές 
και κοινωνικές προοπτικές για το μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 92
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και 
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ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και 
μικρή ανάπτυξη·

μικρή ανάπτυξη· επισημαίνει ότι για να 
υπερκερασθούν αυτές οι διαρθρωτικές 
προκλήσεις, είναι απαραίτητο να γίνουν 
επενδύσεις σε κομβικούς τομείς όπως η 
παιδεία, η έρευνα και η καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 93
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και 
μικρή ανάπτυξη·

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χάσμα στην
παραγωγικότητα πόρων, διαρθρωτική 
ανεργία και εισοδηματικές ανισότητες, 
ξεπερασμένες ιδέες στο τομέα των 
δεξιοτήτων και της ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 94
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και 
μικρή ανάπτυξη·

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους, μεγάλα δημοσιονομικά 
ελλείμματα, διαρθρωτική ανεργία,
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και 
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μικρή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 95
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και 
μικρή ανάπτυξη·

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
συνεχή εμπόδια στην εσωτερική αγορά, 
χαμηλή κινητικότητα εργατικού 
δυναμικού, ξεπερασμένες εργασιακές 
δεξιότητες και μικρή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 96
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και 
μικρή ανάπτυξη·

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες ορισμένων
κρατών μελών: χαμηλή παραγωγικότητα, 
διαρθρωτική ανεργία, ανεπαρκής ευελιξία 
της αγοράς εργασίας, ξεπερασμένες 
εργασιακές δεξιότητες και μικρή 
ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 97
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και 
μικρή ανάπτυξη·

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες ορισμένων 
κρατών μελών: χαμηλή παραγωγικότητα, 
διαρθρωτική ανεργία, ανεπαρκής ευελιξία 
της αγοράς εργασίας, ξεπερασμένες 
εργασιακές δεξιότητες και μικρή 
ανάπτυξη·

Or. pt

Τροπολογία 98
Carl Haglund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες και
μικρή ανάπτυξη·

3. επισημαίνει ότι η κρίση έχει τονίσει τις 
διαρθρωτικές προκλήσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν οι οικονομίες των 
περισσότερων κρατών μελών: χαμηλή 
παραγωγικότητα, διαρθρωτική ανεργία, 
ανεπαρκής ευελιξία της αγοράς εργασίας, 
ξεπερασμένες εργασιακές δεξιότητες, και 
συμβολή σε μικρή ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 99
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3 a. επισημαίνει ότι ένας από τους πιο 
σημαντικούς στόχους της ΕΕ είναι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της 
και η διευκόλυνση του μετασχηματισμού 
σε έναν κόσμο που διέπεται από μια 
οικονομία με βάση τη γνώση· επισημαίνει 
ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να στηρίζει 
την εξέλιξη αυτή σε όλους τους τομείς
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 100
Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ξεπερνώντας την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η Ένωση υστερεί 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού 
μόνο γύρω στα 30 ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα 100 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου· 
τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί και στον 
αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για 
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων και, δεδομένου ότι, 
κάθε χρόνο, περίπου 300.000 μηχανικοί 
αποφοιτούν μόνο από τα πανεπιστήμια 
της Κίνας, το 2025 η Ασία θα βρίσκεται 
ίσως στην πρωτοπορία των επιστημονικών 
και τεχνολογικών εξελίξεων, ξεπερνώντας 
την ΕΕ και τις ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η 
Ένωση υστερεί και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αφού μόνο γύρω στα 30 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συγκαταλέγονται 
στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του 
κόσμου· τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί 
και στον αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για 
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

Or. de
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Τροπολογία 101
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ξεπερνώντας την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η Ένωση υστερεί 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού 
μόνο γύρω στα 30 ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα 100 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου· 
τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί και στον 
αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για 
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων· υπενθυμίζει ωστόσο ότι οι 
αλλαγές αυτές δεν αποτελούν απλώς 
τεράστιες προκλήσεις, αλλά και 
ευκαιρίες, όπως η ραγδαία ανάπτυξη των 
εξαγωγικών δυνατοτήτων της ΕΕ· 
ανησυχεί για το γεγονός ότι η Ένωση 
υστερεί και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
αφού μόνο γύρω στα 30 ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα 100 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου· 
τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί και στον 
αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 102
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 
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επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ξεπερνώντας την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η Ένωση υστερεί
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού 
μόνο γύρω στα 30 ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα 100 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου· 
τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί και στον 
αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για 
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ξεπερνώντας την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ· επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
υστερούν και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αφού μόνο γύρω στα 30 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συγκαταλέγονται 
στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του 
κόσμου· τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί 
και στον αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για 
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 103
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ξεπερνώντας την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η Ένωση υστερεί
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού 
μόνο γύρω στα 30 ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα 100 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου· 
τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί και στον 
αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για 
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ξεπερνώντας την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η Ένωση και τα 
κράτη μέλη υστερούν και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού μόνο γύρω 
στα 30 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 
συγκαταλέγονται στα 100 καλύτερα 
πανεπιστήμια του κόσμου· τονίζει ότι η 
Ευρώπη βραδυπορεί και στον αγώνα 
δρόμου των εργασιακών δεξιοτήτων και 
εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, έως 
το 2020, 16 εκατομμύρια περισσότερες 
θέσεις εργασίας θα απαιτούν υψηλά τυπικά 
προσόντα, ενώ η ζήτηση για χαμηλά 
τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 12 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας·
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Or. en

Τροπολογία 104
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ξεπερνώντας την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η Ένωση υστερεί 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού 
μόνο γύρω στα 30 ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα 100 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου· 
τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί και στον 
αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για 
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ξεπερνώντας την ΕΕ και τις 
ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η Ένωση υστερεί 
και στην τριτοβάθμια πανεπιστημιακή και 
επαγγελματική εκπαίδευση, αφού, επί 
παραδείγματι, μόνο γύρω στα 30 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια συγκαταλέγονται 
στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του 
κόσμου· τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί 
και στον αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για 
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

Or. de

Τροπολογία 105
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ξεπερνώντας την ΕΕ και τις 

4. υπενθυμίζει ότι, βάσει των σημερινών 
επενδυτικών τάσεων, το 2025 η Ασία θα 
βρίσκεται ίσως στην πρωτοπορία των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων, ξεπερνώντας την ΕΕ και τις 
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ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η Ένωση υστερεί 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού 
μόνο γύρω στα 30 ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα 100 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου· 
τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί και στον 
αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για 
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η Ένωση υστερεί 
και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού 
μόνο γύρω στα 30 ευρωπαϊκά 
πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα 100 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου· 
τονίζει ότι η Ευρώπη βραδυπορεί και στον 
αγώνα δρόμου των εργασιακών 
δεξιοτήτων και εφιστά την προσοχή στο 
γεγονός ότι, έως το 2020, 16 εκατομμύρια 
περισσότερες θέσεις εργασίας θα απαιτούν 
υψηλά τυπικά προσόντα, ενώ η ζήτηση για 
χαμηλά τυπικά προσόντα θα μειωθεί κατά 
12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·
επισημαίνει ότι η αποτυχία της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια αισιοδοξίας όσον αφορά 
τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για την 
επίλυση της κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 106
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι 
ο δείκτης ανεργίας, ο οποίος αυξήθηκε 
ραγδαία λόγω της χρηματοπιστωτικής 
και οικονομικής κρίσης και πλέον 
κινείται σε σταθερά υψηλό επίπεδο (23 
εκατ. άνεργοι στην ΕΕ27, που σημαίνει 
αύξηση κατά 45%, ή 7 εκατ από την 
άνοιξη του 2008 πριν ξεσπάσει η 
χρηματοπιστωτική κρίση)· εκφράζει 
ανησυχία για το γεγονός ότι ιδιαίτερα η 
ανεργία των νέων παραμένει σε 
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, 19,9%· 
εκφράζει φόβους ότι το ποσοστό του 
πληθυσμού που κινδυνεύει από τη 
φτώχεια θα παραμείνει υψηλό εκτός και 
αν καταβληθούν επιτυχείς προσπάθειες 
για την αύξηση των δεικτών 
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απασχόλησης και τη μείωση της 
ανεργίας· ως εκ τούτου, εγκρίνει 
απερίφραστα τις προτεραιότητες της 
Στρατηγικής ΕΕ2020, που μπορούν να 
βοηθήσουν την ΕΕ να αντεπεξέλθει στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον 
τομέα της κοινωνικής πολιτικής·

Or. de

Τροπολογία 107
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4 β. επισημαίνει, συνεπώς, ότι είναι 
κατεπείγουσα ανάγκη η ΕΕ να 
αναστρέψει την τάση συρρίκνωσης των 
δημοσίων επενδύσεων, στηρίζοντας τις 
επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της δια βίου μάθησης, ώστε να 
ενισχυθούν οι δεξιότητες των ατόμων· 
πιστεύει ότι η παιδεία πρέπει να 
αποτελέσει ένα δημόσιο αγαθό για την 
Ένωση, με επενδύσεις σε όλες τις πτυχές 
του εκπαιδευτικού συστήματος, στην 
ποιοτική εκπαίδευση και τη διεύρυνση 
της πρόσβασης στην ανώτερη 
εκπαίδευση· υπενθυμίζει ότι ο δείκτης 
εγκατάλειψης του σχολείου και η 
περιορισμένη πρόσβαση στην ανώτερη 
και πανεπιστημιακού επιπέδου 
εκπαίδευση αποτελούν βασικούς 
παράγοντες για την εμφάνιση υψηλού 
δείκτη μακροχρόνιας ανεργίας και 
αποτελούν μάστιγα για την κοινωνική 
συνοχή·

Or. en
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Τροπολογία 108
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Subtitle

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η δημογραφική πρόκληση Η πρόκληση της καταπολέμησης της 
ανεργίας και η πρόταση για μια 
περιεκτική κοινωνία στην Ευρώπη

Or. en

Τροπολογία 109
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η πρόκληση της καταπολέμησης της 
ανεργίας και η πρόταση για μια 
περιεκτική κοινωνία στην Ευρώπη
4 γ. πιστεύει ότι μια από τις μεγέλες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητάς της, η αύξηση 
της ανάπτυξης και καταπολέμηση της 
υψηλής ανεργίας, η εστίαση στην 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών εργασίας 
και οι κοινωνικές συνθήκες που έχουν 
ζωτική σημασία για τη βελτίωση των 
επιδόσεων της απασχόλησης· ζητεί, ως 
εκ τούτου, να καταρτιστεί νέα ατζέντα
για την προώθηση της αξιοπρεπούς 
εργασίας, τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας· υπενθυμίζει ότι 
ένας από τους πέντε θεμελιώδεις στόχους 
της στρατηγικής ΕΕ2020 είναι η μείωση 
του αριθμού των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας 
κατά 20 εκατ.· υποστηρίζει ότι, για να 
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επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να 
ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και ο 
απόλυτος αυτός στόχος πρέπει να 
συνδυαστεί με ένα στόχο για μείωση της 
φτώχειας σε κάθε κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 110
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
τίτλος ενότητας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η δημογραφική πρόκληση Η πρόκληση της κοινωνικής πολιτικής

Or. de

Τροπολογία 111
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου 
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει 
πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

5. επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουν τις 
δημογραφικές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 112
Anne E. Jensen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου 
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει 
πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου 
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει 
πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· υπογραμμίζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη 
μεταρρυθμίσεων στον τομέα της αγοράς 
εργασίας και του συνταξιοδοτικού 
συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 113
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου 
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει 
πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο, αν αντιμετωπιστεί σωστά, μέσω 
μιας ενισχυμένης και ανοικτής 
μεταναστευτικής πολιτικής και μέσω της 
διευκόλυνσης και της αύξησης της 
συμμετοχής των πληθυσμιακών ομάδων 
με χαμηλή συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, όπως των νέων γυναικών και 
των αναπήρων·

Or. en
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Τροπολογία 114
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει 
πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι η μείωση του εργαζόμενου 
πληθυσμού και μεγαλύτερου ποσοστού 
συνταξιούχων θα ασκήσει πρόσθετες 
πιέσεις στα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· αυτό θα 
μπορούσε να αντιμετωπιστεί, μεταξύ 
άλλων, μέσω της μεταναστευτικής 
πολιτικής και προγραμμάτων ενεργού 
κοινωνικής ένταξης, που θα φέρει 
κοντύτερα τις ομάδες με χαμηλό δείκτη 
απασχόλησης στην αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 115
Alexander Alvaro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου 
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει 
πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται με 
την εξέταση κοινών προσεγγίσεων π.χ. 
στον τομέα των καθεστώτων και της 
ηλικίας συνταξιοδότησης στα κράτη 
μέλη· επισημαίνει ότι ο συνδυασμός 
μειωμένου εργαζόμενου πληθυσμού και 
μεγαλύτερου ποσοστού συνταξιούχων θα 
ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 116
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου 
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει 
πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου 
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων μπορεί να
ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ εάν δεν 
αξιοποιηθεί πλήρως το σύνολο του 
πλούτου της ποικιλίας και των 
χαρισμάτων του ευρωπαϊκού εργατικού 
δυναμικού·

Or. en

Τροπολογία 117
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται·
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου 
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει 
πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην 
οικονομική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται, 
που προϋποθέτει περισσότερη στήριξη 
στη μητρότητα και την πατρότητα σε 
όλους τους τομείς, καθώς και την 
ανάληψη δράσης για να διασφαλιστεί το 
αποκαλούμενο ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο·
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Or. pt

Τροπολογία 118
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου 
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει 
πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

5. επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση· επισημαίνει ότι ο 
συνδυασμός μειωμένου εργαζόμενου 
πληθυσμού και μεγαλύτερου ποσοστού 
συνταξιούχων θα ασκήσει πρόσθετες 
πιέσεις στα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 119
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει τη 
δημογραφική πρόκληση που της τίθεται· 
επισημαίνει ότι ο συνδυασμός μειωμένου 
εργαζόμενου πληθυσμού και μεγαλύτερου 
ποσοστού συνταξιούχων θα ασκήσει 
πρόσθετες πιέσεις στα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

5. επιμένει ότι η Ένωση πρέπει 
οπωσδήποτε να διαθέτει επαρκείς πόρους 
για να αντιμετωπίσει τη δημογραφική 
πρόκληση που της τίθεται· επισημαίνει ότι 
ο συνδυασμός μειωμένου εργαζόμενου 
πληθυσμού και μεγαλύτερου ποσοστού 
συνταξιούχων θα ασκήσει πρόσθετες 
πιέσεις στα συστήματα κοινωνικής 
πρόνοιας και στην οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 120
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 a. σημειώνει ότι οι σχετικές με την 
ηλικία δημογραφικές τάσεις εντείνονται 
με τη μετανάστευση εντός της ΕΕ λόγω 
των κοινωνικοοικονομικών διαφορών 
που εξακολουθούν να υφίστανται· 
πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί 
να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των 
διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 121
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Κοινωνικές προκλήσεις
5 β. επιμένει ότι περισσότερα από 165 
εκατ. γυναίκες και άντρες στην Ευρώπη 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ότι 
εξακολουθούν να είναι ευρέως 
διαδεδομένες οι ανισότητες με βάση το 
φύλο, τη φυλή, την ηλικία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό και τις αναπηρίες και 
ότι η κρίση έπληξε περισσότερο τα πλέον 
ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, γεγονός 
που απαιτεί τη λήψη αποφασιστικών 
μέτρων με στόχο την κοινωνική 
ενσωμάτωση και την κοινωνική 
δικαιοσύνη·

Or. en
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Τροπολογία 122
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Κοινωνικές προκλήσεις
5 γ. επιμένει ότι περισσότερα από 100 
εκατ. γυναίκες και άντρες στην Ευρώπη 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ότι 
εξακολουθούν να είναι ευρέως 
διαδεδομένες οι ανισότητες με βάση το 
φύλο, τη φυλή, την ηλικία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό και τις αναπηρίες και 
ότι η κρίση έπληξε περισσότερο τα πλέον 
ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, γεγονός 
που απαιτεί τη λήψη αποφασιστικών 
μέτρων με στόχο την κοινωνική 
ενσωμάτωση και την κοινωνική 
δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 123
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 Κοινωνικές προκλήσεις
5 δ. επιμένει ότι περισσότερα από 100 
εκατ. γυναίκες και άντρες στην Ευρώπη 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ότι 
εξακολουθούν να είναι ευρέως 
διαδεδομένες οι ανισότητες με βάση το 
φύλο, τη φυλή, την ηλικία, τον γενετήσιο 
προσανατολισμό και τις αναπηρίες και 
ότι η κρίση έπληξε περισσότερο τα πλέον 
ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, γεγονός 
που απαιτεί τη λήψη αποφασιστικών 
μέτρων με στόχο την κοινωνική 
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ενσωμάτωση και την κοινωνική 
δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 124
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 ε. αναγνωρίζει ότι το άρθρο 19 της 
ΣΛΕΕ σχετικά με τη νομοθεσία περί 
ισότητας συνετέλεσε στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης, της κινητικότητας και της 
ενσωμάτωσης των Ευρωπαίων κατοίκων, 
διευρύνοντας την πρόσβαση στην 
εργασία, τις υπηρεσίες, τη στέγαση και 
την εκπαίδευση·

Or. en

Τροπολογία 125
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 στ. σημειώνει, ωστόσο, ότι η ανισότητα 
και οι διαρθρωτικές διακρίσεις 
εξακολουθούν να είναι διάχυτες στην ΕΕ 
ενώ η οικονομική κρίση αξιοποιείται ως 
ευκαιρία από πολλά κράτη μέλη για να 
περικόψουν σημαντικά τις επενδύσεις σε 
μέτρα ενίσχυσης της ισότητας ή ακόμη 
και να θέσουν και πάλι επί τάπητος τις 
νομικές υποχρεώσεις τους·

Or. en
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Τροπολογία 126
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 ζ. επισημαίνει ότι η αποδέσμευση αυτή 
θα παρεμποδίσει τη δυνατότητα 
προσαρμογής της Ένωσης και των 
κρατών μελών που αντιμετωπίζουν τον 
αντίκτυπο της συνεχιζόμενης 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης και την ικανότητά τους να 
επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 127
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5 η. σημειώνει ότι ο συνδυασμός 
μικρότερου αριθμού εργαζόμενου 
πληθυσμού και υψηλότερου μεριδίου 
συνταξιούχων μπορεί να αντιμετωπισθεί 
εάν τα κράτη μέλη κατορθώσουν να 
διατηρήσουν με επιτυχία μια μέση ετήσια 
αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας 
κατά 1,1 έως 1,4% όπως κατά τις 
προηγούμενες δεκαετίες· επισημαίνει ότι 
θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν 
περαιτέρω αποθέματα παραγωγικότητας, 
αυξάνοντας την αποδοτικότητα ενέργειας 
και των πόρων (τετραπλασιασμός μέχρι 
το 2020-2025 και δεκαπλασιασμός μέχρι 
το 2050)· επισημαίνει ότι μια τέτοια 
συνολική αύξηση της παραγωγικότητας 
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μπορεί να επιτρέψει την αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας με μειούμενο 
εργατικό δυναμικό και να αποτελέσει υγιή 
βάση για δίκαιη ανακατανομή των 
εισοδημάτων μεταξύ του οικονομικώς 
ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού (όπως 
συνταξιούχοι, παιδιά, μαθητές, 
σπουδαστές κ.λπ.) και την ενίσχυση του 
κράτους πρόνοιας· υπογραμμίζει ότι οι 
συντάξεις δεν δημιουργούν μόνο κόστος 
αλλά τονώνουν και την εγχώρια ζήτηση· 
επισημαίνει ότι ο αυξανόμενος αριθμός 
συνταξιούχων δημιουργεί όλο και 
περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης 
στις κοινωνικές υπηρεσίες και την 
υγειονομική περίθαλψη·

Or. en

Τροπολογία 128
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους 
και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στο 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ζήτηση 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 70 
% έως το 2050 και ότι η 
αναποτελεσματική διαχείριση των πρώτων 
υλών εκθέτει τους πολίτες σε επιζήμιες και 
δαπανηρές εκρήξεις τιμών, θέτοντας σε 
κίνδυνο την οικονομική ασφάλεια και 
συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή·

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει περαιτέρω τον 
ήδη μη βιώσιμο παγκόσμιο ανταγωνισμό 
για τους φυσικούς πόρους και θα ασκήσει 
πρόσθετη πίεση τόσο στο παγκόσμιο όσο 
και στο τοπικό περιβάλλον· επισημαίνει 
ότι η ζήτηση τροφίμων είναι πιθανό να 
αυξηθεί κατά 70 % έως το 2050 και ότι η 
μη βιώσιμη εκμετάλλευση, χρήση και
διαχείριση των πρώτων υλών εκθέτει τους 
πολίτες σε επιζήμιο ανταγωνισμό μεταξύ 
ειδών διατροφής, προστασίας της φύσης 
και ενεργειακής παραγωγής, καθώς και 
σε επιζήμιες και δαπανηρές εκρήξεις τιμών 
και κερδοσκοπία, θέτοντας σε κίνδυνο την 
οικονομία και την επισιτιστική ασφάλεια 
και συμβάλλοντας περαιτέρω στην 
κλιματική αλλαγή·
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Or. en

Τροπολογία 129
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους 
και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στο 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ζήτηση 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 70 
% έως το 2050 και ότι η αναποτελεσματική 
διαχείριση των πρώτων υλών εκθέτει τους 
πολίτες σε επιζήμιες και δαπανηρές 
εκρήξεις τιμών, θέτοντας σε κίνδυνο την 
οικονομική ασφάλεια και συμβάλλοντας 
στην κλιματική αλλαγή·

6., εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αύξηση του παγκόσμιου 
πληθυσμού από 6 σε 9 δισεκατομμύρια θα 
εντείνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για 
τους φυσικούς πόρους και θα ασκήσει 
πρόσθετη πίεση στο περιβάλλον· 
επισημαίνει ότι η ζήτηση τροφίμων είναι 
πιθανό να αυξηθεί κατά 70 % έως το 2050 
και ότι η αναποτελεσματική διαχείριση 
των πρώτων υλών εκθέτει τους πολίτες σε 
επιζήμιες και δαπανηρές εκρήξεις τιμών, 
θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική 
ασφάλεια και συμβάλλοντας στην 
κλιματική αλλαγή· επισημαίνει, συνεπώς, 
ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ να αναλάβει 
άμεση δράση και να τεθεί επικεφαλής της 
διαδικασίας προς την κατεύθυνση μιας 
οικονομίας που θα βασίζεται σε 
ανανεώσιμες πόρους·

Or. en

Τροπολογία 130
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho εξ ονόματος της 
Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους 

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους 
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και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στο 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ζήτηση 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 70 
% έως το 2050 και ότι η αναποτελεσματική 
διαχείριση των πρώτων υλών εκθέτει τους 
πολίτες σε επιζήμιες και δαπανηρές 
εκρήξεις τιμών, θέτοντας σε κίνδυνο την 
οικονομική ασφάλεια και συμβάλλοντας 
στην κλιματική αλλαγή·

και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στο 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ζήτηση 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 
70% έως το 2050 και ότι η 
αναποτελεσματική διαχείριση των πρώτων 
υλών εκθέτει τους πολίτες σε επιζήμιες και 
δαπανηρές εκρήξεις τιμών, μπορεί να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη 
βιομηχανία όσον αφορά τις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπου 
περιλαμβάνονται και οι περιορισμοί στην 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες, θέτοντας σε 
κίνδυνο την οικονομική ασφάλεια και 
συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 131
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους 
και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στο 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ζήτηση 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 70 
% έως το 2050 και ότι η αναποτελεσματική 
διαχείριση των πρώτων υλών εκθέτει τους 
πολίτες σε επιζήμιες και δαπανηρές 
εκρήξεις τιμών, θέτοντας σε κίνδυνο την 
οικονομική ασφάλεια και συμβάλλοντας 
στην κλιματική αλλαγή·

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους 
και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στο 
περιβάλλον και θα αποτελέσει σοβαρή 
απειλή για την ποιότητα ζωής στον 
πλανήτη· επισημαίνει ότι η ζήτηση 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 70 
% έως το 2050 και ότι η ανεπαρκής 
πρόοδος όσον αφορά τους δείκτες 
ανακύκλωσης και η αναποτελεσματική 
διαχείριση των πρώτων υλών εκθέτει τους 
πολίτες σε επιζήμιες και δαπανηρές 
εκρήξεις τιμών, θέτοντας σε κίνδυνο την 
οικονομική ασφάλεια και συμβάλλοντας 
στην κλιματική αλλαγή·

Or. en
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Τροπολογία 132
Ville Itälä

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους 
και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στο 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ζήτηση 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 70 
% έως το 2050 και ότι η αναποτελεσματική 
διαχείριση των πρώτων υλών εκθέτει τους 
πολίτες σε επιζήμιες και δαπανηρές 
εκρήξεις τιμών, θέτοντας σε κίνδυνο την 
οικονομική ασφάλεια και συμβάλλοντας 
στην κλιματική αλλαγή·

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους 
και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στο 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ζήτηση 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 70 
% έως το 2050 και ότι η αναποτελεσματική 
διαχείριση των πρώτων υλών και τις 
αγορές εμπορευμάτων εκθέτει τους 
πολίτες σε επιζήμιες και δαπανηρές 
εκρήξεις τιμών, θέτοντας σε κίνδυνο την 
οικονομική ασφάλεια και συμβάλλοντας 
στην κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 133
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους 
και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στο 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ζήτηση 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 70 
% έως το 2050 και ότι η αναποτελεσματική 
διαχείριση των πρώτων υλών εκθέτει τους 
πολίτες σε επιζήμιες και δαπανηρές 
εκρήξεις τιμών, θέτοντας σε κίνδυνο την 
οικονομική ασφάλεια και συμβάλλοντας 
στην κλιματική αλλαγή·

6. προειδοποιεί ότι η αύξηση του 
παγκόσμιου πληθυσμού από 6 σε 9 
δισεκατομμύρια θα εντείνει τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό για τους φυσικούς πόρους 
και θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στο 
περιβάλλον· επισημαίνει ότι η ζήτηση 
τροφίμων είναι πιθανό να αυξηθεί κατά 70 
% έως το 2050 και ότι η αναποτελεσματική 
διαχείριση των πρώτων υλών και τις 
αγορές εμπορευμάτων εκθέτει τους 
πολίτες σε επιζήμιες και δαπανηρές 
εκρήξεις τιμών, θέτοντας σε κίνδυνο την 
οικονομική ασφάλεια και συμβάλλοντας 
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στην κλιματική αλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 134
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και στο 
γεγονός ότι η εξάρτηση από τις 
ενεργειακές εισαγωγές πρόκειται να 
αυξηθεί, με την Ένωση έως το 2050 να 
καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των 
αναγκών της με εισαγωγές· προειδοποιεί 
ότι η μεταβλητότητα των τιμών και οι 
εφοδιαστικές αβεβαιότητες θα ενταθούν 
και εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στις 
ενεργειακά πλούσιες χώρες·

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και στο 
γεγονός ότι η εξάρτηση από τις 
ενεργειακές εισαγωγές πρόκειται να 
αυξηθεί, με την Ένωση έως το 2050 να 
καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των 
αναγκών της με εισαγωγές αν η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη δεν αυξήσουν τις 
προσπάθειές τους για την ανάπτυξη των 
ιδίων ενεργειακών πόρων και να 
αξιοποιήσουν το δυναμικό ενεργειακής 
απόδοσής τους, συνεκτιμώντας πλήρως 
τις ενεργειακές και κλιματικές δεσμεύσεις 
της ΕΕ καθώς και τις πτυχές του τομέα 
της ασφάλειας, που πρέπει να 
αναθεωρηθούν όσον αφορά τις 
εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας, μετά 
το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία· 
προειδοποιεί ότι η μεταβλητότητα των 
τιμών και οι εφοδιαστικές αβεβαιότητες θα 
ενταθούν και εξαιτίας της πολιτικής 
αστάθειας στις ενεργειακά πλούσιες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 135
Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7



AM\862964EL.doc 75/111 PE462.723v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και στο 
γεγονός ότι η εξάρτηση από τις 
ενεργειακές εισαγωγές πρόκειται να 
αυξηθεί, με την Ένωση έως το 2050 να 
καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των 
αναγκών της με εισαγωγές· προειδοποιεί 
ότι η μεταβλητότητα των τιμών και οι 
εφοδιαστικές αβεβαιότητες θα ενταθούν 
και εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στις 
ενεργειακά πλούσιες χώρες·

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και στο 
γεγονός ότι η εξάρτηση από τις 
ενεργειακές εισαγωγές πρόκειται να 
αυξηθεί, με την Ένωση έως το 2050 να 
καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των 
αναγκών της με εισαγωγές, εκτός και αν 
τα κράτη μέλη θεσπίσουν υποχρεωτικά 
εθνικά και τοπικά προγράμματα για την 
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και, 
κατ’ αυτό τον τρόπο, μειώσουν τη 
ζήτηση ενέργειας· προειδοποιεί ότι η 
μεταβλητότητα των τιμών και οι 
εφοδιαστικές αβεβαιότητες μπορούν να
ενταθούν και εξαιτίας της πολιτικής 
αστάθειας στις ενεργειακά πλούσιες χώρες· 
καλεί, ως εκ τούτου, απερίφραστα την ΕΕ 
να προχωρήσει σε διαφοροποίηση των 
διαύλων τροφοδοσίας της και των 
εμπορικών εταίρων της και, σε σχέση με 
αυτό, εφιστά την προσοχή κατά της 
λήψης προστατευτικών μέτρων·

Or. de

Τροπολογία 136
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και στο 
γεγονός ότι η εξάρτηση από τις 
ενεργειακές εισαγωγές πρόκειται να 
αυξηθεί, με την Ένωση έως το 2050 να 
καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των 
αναγκών της με εισαγωγές· προειδοποιεί 
ότι η μεταβλητότητα των τιμών και οι 
εφοδιαστικές αβεβαιότητες θα ενταθούν 

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και στο 
γεγονός ότι η εξάρτηση από τις 
ενεργειακές εισαγωγές πρόκειται να 
αυξηθεί, με την Ένωση έως το 2050 να 
καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των 
αναγκών της με εισαγωγές αν η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη δεν αυξήσουν τις 
προσπάθειές τους για την ανάπτυξη των 
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και εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στις 
ενεργειακά πλούσιες χώρες·

ιδίων ενεργειακών πόρων και να 
αξιοποιήσουν το δυναμικό ενεργειακής 
απόδοσής τους· προειδοποιεί ότι η 
μεταβλητότητα των τιμών και οι 
εφοδιαστικές αβεβαιότητες θα ενταθούν 
και εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στις 
ενεργειακά πλούσιες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 137
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και στο 
γεγονός ότι η εξάρτηση από τις 
ενεργειακές εισαγωγές πρόκειται να 
αυξηθεί, με την Ένωση έως το 2050 να 
καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των 
αναγκών της με εισαγωγές· προειδοποιεί 
ότι η μεταβλητότητα των τιμών και οι 
εφοδιαστικές αβεβαιότητες θα ενταθούν 
και εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στις 
ενεργειακά πλούσιες χώρες·

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και την 
ανάγκη σημαντικής μείωσης της 
ευρωπαϊκής κατανάλωσης ενέργειας με 
στόχο να μειωθεί η εξάρτησή της από 
εισαγωγές ενέργειας· προειδοποιεί ότι η 
μεταβλητότητα των τιμών και οι 
εφοδιαστικές αβεβαιότητες θα ενταθούν 
και εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στις 
ενεργειακά πλούσιες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 138
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και στο 
γεγονός ότι η εξάρτηση από τις 
ενεργειακές εισαγωγές πρόκειται να 

7. εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη 
παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και στο 
γεγονός ότι η εξάρτηση από τις 
ενεργειακές εισαγωγές πρόκειται να 
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αυξηθεί, με την Ένωση έως το 2050 να 
καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των 
αναγκών της με εισαγωγές· προειδοποιεί 
ότι η μεταβλητότητα των τιμών και οι 
εφοδιαστικές αβεβαιότητες θα ενταθούν 
και εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στις 
ενεργειακά πλούσιες χώρες·

αυξηθεί, με την Ένωση έως το 2050 να 
καλύπτει σχεδόν τα δύο τρίτα των 
αναγκών της με εισαγωγές, εάν δεν 
τροποποιηθούν δεόντως οι 
ακολουθούμενες πολιτικές στον τομέα 
της ενέργειας· προειδοποιεί ότι η 
μεταβλητότητα των τιμών και οι 
εφοδιαστικές αβεβαιότητες θα ενταθούν 
και εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στις 
ενεργειακά πλούσιες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 139
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 a. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του «χάρτη πορείας προς μια 
ανταγωνιστική χαμηλού άνθρακα 
οικονομίας το 2050» της Επιτροπής, αν η 
ΕΕ ακολουθήσει την τροχιά του οδικού 
χάρτη θα περιορίσει το μέσο κόστος 
καυσίμου κατά 175 έως 320 δισ. € 
ετησίως· πιστεύει ότι αυτό αποτελεί 
σημαντικό επιχείρημα για αύξηση του 
στόχου της ΕΕ στον τομέα του 
περιορισμού της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 140
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7 β. υποστηρίζει την ιδέα ότι το σύνολο 
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της χρηματοδότησης της ΕΕ πρέπει να 
οδηγεί σε βελτίωση της γενικής 
κατάστασης του ευρωπαϊκού 
περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που 
τουλάχιστον θα αντιστοιχεί στους 
στόχους της ισχύουσας νομοθεσίας της 
ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να 
μελετηθούν, με βάση τα συνολικά 
επίπεδα, οι θετικές και αρνητικές 
κλιματικές και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της χρηματοδότησης με 
πόρους της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 141
Luis de Grandes Pascual

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Υποδομή διευρωπαϊκών δικτύων

7 γ. τονίζει ότι η υποδομή διευρωπαϊκών 
δικτύων έχει ζωτική σημασία για να 
διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και ότι η ανάπτυξη 
των δικτυακών υποδομών στον τομέα 
των μεταφορών, της ενεργείας και των 
τηλεπικοινωνιών έχει ζωτική σημασία για 
την οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή και, ως εκ τούτου, και την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης· 
επισημαίνει ότι τα έργα υποδομής 
δημιουργούν προστιθέμενη αξία και 
συμβάλλουν στην επίτευξη άλλων 
στόχων, σύμφωνα με τη Στρατηγική 
Ευρώπη 2020· τονίζει επιπλέον ότι πρέπει 
να καταβληθούν μεγαλύτερες 
προσπάθειες για να διασφαλιστούν οι 
διασυνοριακές συνδέσεις, να εξαλειφθούν 
τα σημεία συμφόρησης και να προωθηθεί 
η διαλειτουργικότητα και η 
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διατροπικότητα στις μεταφορικές 
υποδομές· ζητεί, ως εκ τούτου, στο 
μελλοντικό ΠΔΠ να διατεθούν οι 
κατάλληλοι δημοσιονομικοί πόροι για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα·

Or. es

Τροπολογία 142
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις·

Or. en

Τροπολογία 143
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
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αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες 
μπορεί να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·

αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί καλύτερη κατανόηση των 
θεμάτων σε επίπεδο κράτους μέλους, και 
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο 
Ένωσης, δεδομένου ότι αυτή απέτυχε να 
αντιμετωπίσει επιτυχώς σε πρώτη φάση 
τις αδυναμίες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 144
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης· είναι πεπεισμένο 
ότι η εξωτερική διάσταση της ασφάλειας 
της ΕΕ συνδέεται στενά με τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τη 
χρηστή διακυβέρνηση τρίτων χωρών και 
η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη να συμβάλει 
στην κατεύθυνση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 145
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας 
διαλύοντας τη διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 
μορφών της ασφάλειας· είναι πεπεισμένο 
ότι η αντιμετώπιση των προκλήσεων του 
21ου στον τομέα της ασφάλειας, με 
ταυτόχρονη διασφάλιση των ατομικών 
ελευθεριών, απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες 
και προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες 
μπορεί να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας· είναι 
πεπεισμένο ότι η αντιμετώπιση των 
προκλήσεων του 21ου στον τομέα της 
ασφάλειας, με ταυτόχρονη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
ατομικών ελευθεριών, απαιτεί συνεπώς 
παγκόσμιες και προνοητικές απαντήσεις, 
τις οποίες μπορεί να δώσει μόνο μια 
οντότητα με το εκτόπισμα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 146
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών, απαιτεί 
συνεπώς παγκόσμιες και προνοητικές 
απαντήσεις, τις οποίες μπορεί να δώσει 
μόνο μια οντότητα με το εκτόπισμα της 
Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 147
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 148
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 149
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, τις οποίες μπορεί 
να δώσει μόνο μια οντότητα με το 
εκτόπισμα της Ένωσης·

8. πιστεύει ότι η παγκοσμιοποίηση έχει 
εντείνει την αίσθηση ευπάθειας διαλύοντας 
τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
εσωτερικών και εξωτερικών μορφών της 
ασφάλειας· είναι πεπεισμένο ότι η 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου 
στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη 
διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, 
απαιτεί συνεπώς παγκόσμιες και 
προνοητικές απαντήσεις, που προϋποθέτει 
δράση από πλευράς Ένωσης και των 
κρατών μελών της·

Or. en

Τροπολογία 150
Μαριέττα Γιαννάκου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8 a. υποστηρίζει ότι ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
ελευθεριών με την προσχώρηση της ΕΕ 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
προστασία των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών μπορεί επίσης να ενισχυθεί 
από τις πολιτικές προτεραιότητες που θα 
υιοθετηθούν στο επόμενο ΠΔΠ·

Or. en
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Τροπολογία 151
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, πρέπει να 
διαδραματίζει πλήρως τον ρόλο της στη 
διεθνή σκηνή· υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη 
της Λισαβόνας προσφέρει νέα εργαλεία 
για αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 
τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά· επιμένει ότι η 
ενισχυμένη εξωτερική εκπροσώπηση 
πρέπει να συνδυαστεί με μεγαλύτερο 
εσωτερικό συντονισμό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 152
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 
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τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά· επιμένει ότι η 
ενισχυμένη εξωτερική εκπροσώπηση 
πρέπει να συνδυαστεί με μεγαλύτερο 
εσωτερικό συντονισμό·

τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά· 

Or. pt

Τροπολογία 153
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 
τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά· επιμένει ότι η 
ενισχυμένη εξωτερική εκπροσώπηση 
πρέπει να συνδυαστεί με μεγαλύτερο 
εσωτερικό συντονισμό·

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, έχει διεθνείς ευθύνες 
και πρέπει να διαδραματίζει πλήρως τον 
ανάλογο ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 
τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά· επιμένει ότι η 
ενισχυμένη εξωτερική εκπροσώπηση 
πρέπει να συνδυαστεί με μεγαλύτερο 
εσωτερικό συντονισμό·

Or. en

Τροπολογία 154
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
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σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 
τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά· επιμένει ότι η 
ενισχυμένη εξωτερική εκπροσώπηση 
πρέπει να συνδυαστεί με μεγαλύτερο 
εσωτερικό συντονισμό·

σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 
τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά και με συνέπεια 
προς τις αρχές που ορίζει ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που 
εφαρμόζονται πλέον σε όλες τις 
εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης· 
επιμένει ότι η ενισχυμένη εξωτερική 
εκπροσώπηση πρέπει να συνδυαστεί με 
μεγαλύτερο εσωτερικό συντονισμό· 
υπενθυμίζει ότι τα διάφορα 
δημοσιονομικά εργαλεία της ΕΕ πρέπει 
να σέβονται την αρχή της συνοχής των 
αναπτυξιακών πολιτικών προκειμένου να 
επιτευχθεί ο συνολικός στόχος της 
εξάλειψης της φτώχειας και της πείνας 
εντός και εκτός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 155
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 
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τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά· επιμένει ότι η 
ενισχυμένη εξωτερική εκπροσώπηση 
πρέπει να συνδυαστεί με μεγαλύτερο 
εσωτερικό συντονισμό·

τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά· επιμένει ότι η 
εξωτερική εκπροσώπηση πρέπει να 
υπηρετεί τους κοινούς ευρωπαϊκούς 
στόχους·

Or. en

Τροπολογία 156
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 
τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά· επιμένει ότι η 
ενισχυμένη εξωτερική εκπροσώπηση 
πρέπει να συνδυαστεί με μεγαλύτερο 
εσωτερικό συντονισμό·

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 
εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 
τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά και συνεκτικά· 
επιμένει ότι η ενισχυμένη εξωτερική 
εκπροσώπηση πρέπει να συνδυαστεί με 
μεγαλύτερο εσωτερικό συντονισμό·

Or. en

Τροπολογία 157
Thijs Berman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 

9. είναι πεπεισμένο ότι η Ένωση, ως 
σημαντική πολιτική, οικονομική και 
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εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων παγκοσμίως· 
τονίζει ότι η Ένωση θα προσθέσει αξία 
στην παγκόσμια σκηνή και θα επηρεάσει 
τις παγκόσμιες αποφάσεις πολιτικής μόνο 
αν ενεργεί συλλογικά· επιμένει ότι η 
ενισχυμένη εξωτερική εκπροσώπηση 
πρέπει να συνδυαστεί με μεγαλύτερο 
εσωτερικό συντονισμό·

εμπορική δύναμη, πρέπει να διαδραματίζει 
πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή· 
υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
προσφέρει νέα εργαλεία για 
αποτελεσματικότερη προώθηση των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών
παγκοσμίως· τονίζει ότι η Ένωση θα 
προσθέσει αξία στην παγκόσμια σκηνή και 
θα επηρεάσει τις παγκόσμιες αποφάσεις 
πολιτικής μόνο αν ενεργεί συλλογικά· 
επιμένει ότι η ενισχυμένη εξωτερική 
εκπροσώπηση πρέπει να συνδυαστεί με 
μεγαλύτερο εσωτερικό συντονισμό·

Or. en

Τροπολογία 158
Giovanni La Via, Mario Mauro

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 a. πιστεύει ότι, λόγω της βαθιάς κρίσης 
που πλήττει πολλές χώρες στην περιοχή 
της Μεσογείου, είναι απαραίτητο να 
ξεκινήσει έναν ευρύ ευρωπαϊκό σχέδιο με 
στόχο τη διασφάλιση της μεγέθυνσης, την 
οικονομική και δημοκρατική ανάπτυξη 
των χωρών αυτών και τη σταθεροποίηση 
ολόκληρης της περιοχής της Μεσογείου·

Or. en

Τροπολογία 159
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ελλιπής ενιαία αγορά 
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9 β. σημειώνει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν πολλά εμπόδια για την 
ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, 
υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων 
στην ενιαία αγορά, όπως κανονιστικά 
εμπόδια, έλλειψη φυσικής και νομικής 
υποδομής, απουσία διαλόγου μεταξύ 
διοικητικών συστημάτων και ανεπαρκής 
νομοθεσία περί ενιαίας αγοράς όσον 
αφορά τους νέους οικονομικούς τομείς, 
όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι 
καινοτόμες υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 160
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9 γ. επισημαίνει ότι είναι απαραίτητο να 
υπάρξει μια φιλόδοξη επανεκκίνηση της 
ενιαίας αγοράς, λόγω του 
κατακερματισμού της αγοράς που 
εξακολουθεί να υπάρχει, της 
αποσάθρωσης της πολιτικής και 
κοινωνικής στήριξης για την ολοκλήρωση 
της αγοράς και την απομάκρυνση της 
προσοχής των πολιτικών από τα θέματα 
της ενιαίας αγοράς κατά την τελευταία 
δεκαετία·

Or. en

Τροπολογία 161
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση του 
ενστερνισμού της Ένωσης από το κοινό 
πρέπει να γίνει κατευθυντήρια δύναμη της 
συλλογικής δράσης· πιστεύει ότι η 
επίτευξη «χρηστής διακυβέρνησης» είναι 
μακράν το ισχυρότερο μέσο της Ένωσης 
για να εξασφαλιστούν η διαρκής
προσήλωση και το ενδιαφέρον των 
πολιτών της·

10. δεν είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση 
του ενστερνισμού της Ένωσης από το 
κοινό πρέπει να γίνει κατευθυντήρια 
δύναμη της συλλογικής δράσης· πιστεύει 
ότι η επίτευξη «χρηστής διακυβέρνησης» 
είναι το ουσιώδες μέσο της Ένωσης για να 
εξασφαλιστούν η προσήλωση και το 
ενδιαφέρον των πολιτών της· επισημαίνει 
ότι, κατά την έννοια αυτή, η ΕΕ απέχει 
πολύ από την εκπλήρωση των ελάχιστων 
προδιαγραφών·

Or. en

Τροπολογία 162
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση του 
ενστερνισμού της Ένωσης από το κοινό 
πρέπει να γίνει κατευθυντήρια δύναμη της 
συλλογικής δράσης· πιστεύει ότι η 
επίτευξη «χρηστής διακυβέρνησης» είναι 
μακράν το ισχυρότερο μέσο της Ένωσης 
για να εξασφαλιστούν η διαρκής 
προσήλωση και το ενδιαφέρον των 
πολιτών της·

10. είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης της Ένωσης από το κοινό 
πρέπει να γίνει κατευθυντήρια δύναμη 
πολιτικής· πιστεύει ότι η επίτευξη 
«χρηστής διακυβέρνησης» είναι μακράν το 
ισχυρότερο μέσο της Ένωσης για να 
εξασφαλιστούν η διαρκής προσήλωση και 
το ενδιαφέρον των πολιτών της·

Or. en

Τροπολογία 163
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση του 
ενστερνισμού της Ένωσης από το κοινό 
πρέπει να γίνει κατευθυντήρια δύναμη της 
συλλογικής δράσης· πιστεύει ότι η 
επίτευξη «χρηστής διακυβέρνησης» είναι 
μακράν το ισχυρότερο μέσο της Ένωσης 
για να εξασφαλιστούν η διαρκής 
προσήλωση και το ενδιαφέρον των 
πολιτών της·

10. είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση του 
ενστερνισμού της Ένωσης από το κοινό 
πρέπει να γίνει κατευθυντήρια δύναμη της 
συλλογικής δράσης· πιστεύει ότι η 
επίτευξη «χρηστής διακυβέρνησης», 
δημοκρατίας και κοινωνικού διαλόγου
είναι μακράν το ισχυρότερο μέσο της 
Ένωσης για να εξασφαλιστούν η διαρκής 
προσήλωση και το ενδιαφέρον των 
πολιτών της·

Or. en

Τροπολογία 164
Miguel Portas, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10a. είναι πεπεισμένο ότι η ενίσχυση του 
ενστερνισμού της Ένωσης από το κοινό 
πρέπει να γίνει κατευθυντήρια δύναμη 
της συλλογικής δράσης· πιστεύει ότι η 
διασφάλιση μιας οικονομικής ρύθμισης 
που θα προάγει την πλήρη απασχόληση 
αποτελεί με απόσταση ένα από τα 
ισχυρότερα μέσα που διαθέτει η Ένωση 
για να εξασφαλίσει τη συνεχή δέσμευση 
και προσήλωσή της στους πολίτες της·

Or. pt

Τροπολογία 165
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κοιτώντας μπροστά 
10 β. παρατηρεί ότι το συνολικό πλαίσιο 
χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταβάλλεται ταχέως, ταυτόχρονα με τη 
συνεχή ενδυνάμωση ισχύος και επιρροής 
της Ασίας· αναγνωρίζει την αυξανόμενη 
ανάγκη που δημιουργείται για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει 
στρατηγικά τις μείζονες προκλήσεις που 
έχει ενώπιόν της και τη διαπλεκόμενη 
φύση τους· υποστηρίζει την ιδέα της 
ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού 
διοργανικού συστήματος αξιολόγησης, 
προς το συμφέρον της Ευρώπης, των 
μακροπρόθεσμων τάσεων του 
παγκόσμιου συστήματος· ζητεί την 
ολοκλήρωση του πιλοτικού σχεδίου της 
25.01.09 για τον προϋπολογισμό του 2010 
που θεσπίζει Ευρωπαϊκό Σύστημα 
στρατηγικής και πολιτικής ανάλυσης 
(ESPAS) μέχρι το 2012 όπως 
προβλεπόταν· ζητεί από τα εμπλεκόμενα 
θεσμικά όργανα να εξεύρουν πρακτικούς 
τρόπους συνεργασίας με στόχο τη 
δημιουργία ενός συναφούς διοργανικού 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 166
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 
μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της 
παροχής οικονομιών κλίμακας, μπορούν 
να δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία (ΕΠΑ), συμβάλλοντας έτσι 
αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 

11. επισημαίνει ότι οι δαπάνες της ΕΕ 
απέτυχαν να δημιουργήσουν 
προστιθέμενη αξία στα κράτη μέλη λόγω 
του γεγονότος ότι η ΕΕ κατά το παρελθόν 
αγνόησε τα πραγματικά συμφέροντα των 
ευρωπαίων πολιτών και δεν μπορεί να 
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συμφωνημένων στόχων πολιτικής και 
μειώνοντας τις εθνικές δαπάνες·

υπάρχει εμπιστοσύνη ότι δεν θα πράξει το 
ίδιο και στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 167
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 
μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της 
παροχής οικονομιών κλίμακας, μπορούν 
να δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία (ΕΠΑ), συμβάλλοντας έτσι 
αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων πολιτικής και 
μειώνοντας τις εθνικές δαπάνες·

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 
μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της 
παροχής οικονομιών κλίμακας, μπορούν 
να δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία (ΕΠΑ), συμβάλλοντας έτσι 
αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων πολιτικής και 
μειώνοντας τις εθνικές δαπάνες· 
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·

Or. en

Τροπολογία 168
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 
μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της 
παροχής οικονομιών κλίμακας, μπορούν 
να δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 
μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της 
παροχής οικονομιών κλίμακας, μπορούν 
να δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
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αξία (ΕΠΑ), συμβάλλοντας έτσι 
αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων πολιτικής και 
μειώνοντας τις εθνικές δαπάνες·

αξία (ΕΠΑ), συμβάλλοντας έτσι 
αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων πολιτικής και 
μειώνοντας τις εθνικές δαπάνες·
υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
είναι κατά κύριο λόγο επενδυτικός 
προϋπολογισμός, ο οποίος μπορεί να 
παραγάγει περισσότερες επενδύσεις από
δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές·

Or. en

Τροπολογία 169
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 
μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της 
παροχής οικονομιών κλίμακας, μπορούν 
να δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία (ΕΠΑ), συμβάλλοντας έτσι 
αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων πολιτικής και 
μειώνοντας τις εθνικές δαπάνες·

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 
μέσω της συγκέντρωσης πόρων 
λειτουργώντας ως καταλύτης και της 
παροχής οικονομιών κλίμακας, θετικά 
διασυνοριακά και δευτερογενή 
αποτελέσματα, μπορούν να δημιουργούν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (ΕΠΑ), 
συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικότερα ή 
ταχύτερα στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων πολιτικής και 
μειώνοντας τις εθνικές δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 170
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, εξ 
ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 11. υπογραμμίζει ότι ο βασικός σκοπός 
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μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της 
παροχής οικονομιών κλίμακας, μπορούν 
να δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία (ΕΠΑ), συμβάλλοντας έτσι 
αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων πολιτικής και 
μειώνοντας τις εθνικές δαπάνες·

των δαπανών του προϋπολογισμού της 
ΕΕ είναι η δημιουργία ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας (ΕΠΑ) μέσω της 
συγκέντρωσης πόρων και της παροχής 
οικονομιών κλίμακας, μπορούν να 
δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία (ΕΠΑ), συμβάλλοντας έτσι στην 
επίτευξη των συμφωνημένων κοινών
στόχων πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 171
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 
μέσω της συγκέντρωσης πόρων και της 
παροχής οικονομιών κλίμακας, μπορούν 
να δημιουργούν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία (ΕΠΑ), συμβάλλοντας έτσι 
αποτελεσματικότερα στην επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων πολιτικής και 
μειώνοντας τις εθνικές δαπάνες·

11. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ, 
μέσω της συγκέντρωσης πόρων, της 
παροχής οικονομιών κλίμακας και η 
δημιουργία συνεργιών, δημιουργούν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (ΕΠΑ), 
συμβάλλοντας έτσι αποτελεσματικότερα 
στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων 
πολιτικής και μειώνοντας τις εθνικές 
δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 172
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 a. πιστεύει ότι μεταξύ των 
παραδειγμάτων πολιτικών της ΕΕ, με 
πιθανή εκ των προτέρων ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία περιλαμβάνονται, 
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μεταξύ άλλων, τα έργα έρευνας και 
καινοτομίας με μεγάλες εξοικονομήσεις 
κλίμακος ή προϋποθέσεις κρίσιμης 
μάζας, έργα στον τομέα των φυσικών και 
ψηφιακών υποδομών, ιδίως διευρωπαϊκά 
δίκτυα, κλιματική αλλαγή και διεθνής 
βοήθεια·

Or. en

Τροπολογία 173
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Britta Reimers, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 β. υπενθυμίζει ότι, καταρχάς, πρέπει 
να αποφευχθεί οιαδήποτε επικάλυψη 
δαπανών και εγγεγραμμένων κονδυλίων 
σε διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού, 
ότι οι δαπάνες της ΕΕ πρέπει πάντα να 
στοχεύουν στη δημιουργία μεγαλύτερης 
αξίας από τις συγκεντρωτικές ατομικές 
δαπάνες των κρατών μελών και ότι, σε 
πολλές περιπτώσεις, οι κοινές λύσεις σε 
επίπεδο ΕΕ μπορούν να εξασφαλίσουν 
εξοικονομήσεις στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς· σε σχέση με αυτό, 
υπογραμμίζει τους κάτωθι τομείς ως εν 
δυνάμει υποψηφίους για μεγαλύτερη
συνέργια και εξοικονομήσεις κλίμακος: η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Βοήθειας, η ανθρωπιστική βοήθεια και 
ειδικότερα η δυνατότητα ταχείας 
παρέμβασης της ΕΕ, η συγκέντρωση των 
αμυντικών πόρων, η έρευνα, η ανάπτυξη 
και η καινοτομία, τα μεγάλα έργα 
υποδομής (ιδίως τον τομέα της ενέργειας 
και των μεταφορών) και η εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών αγορών·

Or. en
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Τροπολογία 174
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 γ. πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία πρέπει να 
μετασχηματιστεί από ένα γενικής φύσεως 
επιχείρημα σε ένα καλύτερο εργαλείο 
επιλογών πολιτικής· υπενθυμίζει ότι η 
ΕΠΑ είναι τόσο απτή όσο και ασαφής, 
μπορεί να διαφέρει στα διάφορα κράτη 
μέλη ή κοινωνικές ομάδες, μπορεί να 
προκύπτει από μεγάλα και ορατά ή μικρά 
προγράμματα και έργα αλλά πάντοτε 
προς όφελος της ΕΕ - πρέπει να 
κυριαρχούν η αλληλεγγύη, η συνοχή και η 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 175
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 δ. σημειώνει ότι τα βασικά και 
σημαντικότερα στοιχεία της ΕΠΑ δεν 
μπορούν να αξιολογηθούν με 
αριθμητικούς όρους ή να 
ποσοτικοποιηθούν, όπως η ειρήνη, η 
σταθερότητα, η ελευθερία, η ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, 
υπηρεσιών και κεφαλαίων· επισημαίνει 
ότι τα πλουσιότερα κράτη μέλη 
επωφελούνται και θα συνεχίσουν να 
επωφελούνται περισσότερο από τον 
θετικό αντίκτυπο της ενιαίας αγοράς·
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Or. en

Τροπολογία 176
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, πέραν του ελέγχου της 
επικουρικότητας από τα εθνικά 
κοινοβούλια όπως προβλέπει η Συνθήκη 
της Λισαβόνας, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση ΕΠΑ για 
κάθε νομοθετική πρόταση που έχει 
επιπτώσεις στον προϋπολογισμό· επιμένει 
ωστόσο ότι η εκτίμηση ΕΠΑ πρέπει να 
υπερβαίνει τη λογική του ‘λογιστικού 
φύλλου’ και ότι μια πολιτική αξιολόγηση 
πρέπει να εξετάζει κατά πόσον η 
σχεδιαζόμενη δράση θα συμβάλει 
αποτελεσματικά στην επίτευξη των 
κοινών στόχων της ΕΕ και κατά πόσον 
θα δημιουργήσει ευρωπαϊκά δημόσια 
αγαθά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 177
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, πέραν του ελέγχου της 
επικουρικότητας από τα εθνικά 
κοινοβούλια όπως προβλέπει η Συνθήκη 
της Λισαβόνας, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση ΕΠΑ για κάθε 
νομοθετική πρόταση που έχει επιπτώσεις 
στον προϋπολογισμό· επιμένει ωστόσο ότι 
η εκτίμηση ΕΠΑ πρέπει να υπερβαίνει τη 

12. θεωρεί ότι, πέραν του ελέγχου της 
επικουρικότητας από τα εθνικά 
κοινοβούλια όπως προβλέπει η Συνθήκη 
της Λισαβόνας, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση ΕΠΑ για κάθε 
νομοθετική πρόταση που έχει επιπτώσεις 
στον προϋπολογισμό· επιμένει ωστόσο ότι 
η εκτίμηση ΕΠΑ πρέπει να υπερβαίνει τη 
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λογική του ‘λογιστικού φύλλου’ και ότι 
μια πολιτική αξιολόγηση πρέπει να 
εξετάζει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη 
δράση θα συμβάλει αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ και 
κατά πόσον θα δημιουργήσει ευρωπαϊκά 
δημόσια αγαθά·

λογική του ‘λογιστικού φύλλου’ και ότι 
μια πολιτική αξιολόγηση πρέπει να 
εξετάζει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη 
δράση θα συμβάλει αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ και 
κατά πόσον θα δημιουργήσει ευρωπαϊκά 
δημόσια αγαθά, που θα καθοριστούν σε 
σχέση με τις αξίες, τους στόχους και τους 
σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα 
αναλυθούν με σαφήνεια στο επόμενο 
ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 178
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, πέραν του ελέγχου της 
επικουρικότητας από τα εθνικά 
κοινοβούλια όπως προβλέπει η Συνθήκη 
της Λισαβόνας, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση ΕΠΑ για κάθε 
νομοθετική πρόταση που έχει επιπτώσεις 
στον προϋπολογισμό· επιμένει ωστόσο ότι 
η εκτίμηση ΕΠΑ πρέπει να υπερβαίνει τη 
λογική του ‘λογιστικού φύλλου’ και ότι 
μια πολιτική αξιολόγηση πρέπει να 
εξετάζει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη 
δράση θα συμβάλει αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ και 
κατά πόσον θα δημιουργήσει ευρωπαϊκά 
δημόσια αγαθά·

12. θεωρεί ότι, πέραν του ελέγχου της 
επικουρικότητας από τα εθνικά 
κοινοβούλια όπως προβλέπει η Συνθήκη 
της Λισαβόνας, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση ΕΠΑ για κάθε 
νομοθετική πρόταση που έχει επιπτώσεις 
στον προϋπολογισμό, ως στοιχείο 
βέλτιστης πρακτικής· επιμένει ωστόσο ότι 
η εκτίμηση ΕΠΑ πρέπει να υπερβαίνει τη 
λογική του ‘λογιστικού φύλλου’ και ότι 
μια πολιτική αξιολόγηση πρέπει να 
εξετάζει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη 
δράση θα συμβάλει αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ και 
κατά πόσον θα δημιουργήσει ευρωπαϊκά 
δημόσια αγαθά·

Or. en

Τροπολογία 179
Bas Eickhout
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. θεωρεί ότι, πέραν του ελέγχου της 
επικουρικότητας από τα εθνικά 
κοινοβούλια όπως προβλέπει η Συνθήκη 
της Λισαβόνας, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση ΕΠΑ για κάθε 
νομοθετική πρόταση που έχει επιπτώσεις 
στον προϋπολογισμό· επιμένει ωστόσο ότι 
η εκτίμηση ΕΠΑ πρέπει να υπερβαίνει τη 
λογική του ‘λογιστικού φύλλου’ και ότι 
μια πολιτική αξιολόγηση πρέπει να 
εξετάζει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη 
δράση θα συμβάλει αποτελεσματικά στην 
επίτευξη των κοινών στόχων της ΕΕ και 
κατά πόσον θα δημιουργήσει ευρωπαϊκά
δημόσια αγαθά·

12. θεωρεί ότι, πέραν του ελέγχου της 
επικουρικότητας από τα εθνικά 
κοινοβούλια όπως προβλέπει η Συνθήκη 
της Λισαβόνας, πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση ΕΠΑ για κάθε 
νομοθετική πρόταση που έχει επιπτώσεις 
στον προϋπολογισμό· επιμένει ωστόσο ότι 
η εκτίμηση ΕΠΑ πρέπει να υπερβαίνει τη 
λογική του ‘λογιστικού φύλλου’ και ότι 
μια πολιτική αξιολόγηση πρέπει να 
εξετάζει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη 
δράση θα συμβάλει αποτελεσματικά και 
αποδοτικά στην επίτευξη των κοινών 
στόχων της ΕΕ, δημόσια αγαθά και 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 180
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο 
από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον 
συντονισμό των εθνικών πολιτικών· 
υπογραμμίζει ότι, για κάθε παρέμβαση, 
πρέπει να αξιολογείται το κατάλληλο 
μίγμα πολιτικής μεταξύ νομοθεσίας, 
συντονισμού και δαπανών·

13. τονίζει ότι οιαδήποτε ΕΠΑ θα 
μπορούσε να προκύπτει μόνο από τις 
δαπάνες, θα μπορούσε να ακυρωθεί από 
το κόστος εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 181
Richard Ashworth, Konrad Szymański



AM\862964EL.doc 101/111 PE462.723v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο 
από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον 
συντονισμό των εθνικών πολιτικών· 
υπογραμμίζει ότι, για κάθε παρέμβαση, 
πρέπει να αξιολογείται το κατάλληλο 
μίγμα πολιτικής μεταξύ νομοθεσίας, 
συντονισμού και δαπανών·

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο 
από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον 
συντονισμό των εθνικών πολιτικών· 
υπογραμμίζει επίσης ότι τομείς που δεν 
εμπίπτουν στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να εξετάζονται για 
χρηματοδότηση μόνον εφόσον τα κράτη 
μέλη αδυνατούν να παράσχουν τα ίδια 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 182
Reimer Böge, Jan Olbrycht, Frank Engel, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο 
από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον 
συντονισμό των εθνικών πολιτικών· 
υπογραμμίζει ότι, για κάθε παρέμβαση, 
πρέπει να αξιολογείται το κατάλληλο 
μίγμα πολιτικής μεταξύ νομοθεσίας, 
συντονισμού και δαπανών·

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο 
από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον 
συντονισμό των εθνικών και ενωσιακών
πολιτικών στον οικονομικό, φορολογικό, 
δημοσιονομικό και κοινωνικό τομέα· 
υπογραμμίζει ότι, για κάθε παρέμβαση, 
πρέπει να αξιολογείται το κατάλληλο 
μίγμα πολιτικής μεταξύ νομοθεσίας, 
συντονισμού και δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 183
Konrad Szymański
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο 
από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον 
συντονισμό των εθνικών πολιτικών· 
υπογραμμίζει ότι, για κάθε παρέμβαση, 
πρέπει να αξιολογείται το κατάλληλο 
μίγμα πολιτικής μεταξύ νομοθεσίας, 
συντονισμού και δαπανών·

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο 
από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον 
συντονισμό των εθνικών πολιτικών, με 
πλήρη σεβασμό στην αρχή της 
επικουρικότητας· υπογραμμίζει ότι, για 
κάθε παρέμβαση, πρέπει να αξιολογείται 
το κατάλληλο μίγμα πολιτικής μεταξύ 
νομοθεσίας, συντονισμού και δαπανών, 
ούτως ώστε ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ να 
υπάρχει μόνο στην περίπτωση που οι 
στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 184
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο 
από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον 
συντονισμό των εθνικών πολιτικών· 
υπογραμμίζει ότι, για κάθε παρέμβαση, 
πρέπει να αξιολογείται το κατάλληλο 
μίγμα πολιτικής μεταξύ νομοθεσίας, 
συντονισμού και δαπανών·

13. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
υπάρξει ισχυρός και ανεξάρτητος 
ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα 
δημιουργήσει ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για τον συντονισμό των 
εθνικών πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι, 
στο πλαίσιο του μελλοντικού ΠΔΠ, πρέπει 
να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία των δαπανών· τόνισε ότι η 
χρηματοδότηση της ΕΕ πρέπει, στο 
μέτρο του δυνατού, να συμβάλει κάθε 
φορά σε περισσότερους από έναν 
ενωσιακό στόχο πολιτικής (π.χ. εδαφική 
συνοχή, προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, προστασία της βιοποικιλότητας)· 
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επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να 
αποδεικνύεται ότι το σύνολο των 
δαπανών της ΕΕ είναι σύμφωνο με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Συνθήκη ή τους μείζονες στόχους 
πολιτικής της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 185
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο 
από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον 
συντονισμό των εθνικών πολιτικών· 
υπογραμμίζει ότι, για κάθε παρέμβαση, 
πρέπει να αξιολογείται το κατάλληλο 
μίγμα πολιτικής μεταξύ νομοθεσίας, 
συντονισμού και δαπανών·

13. τονίζει ότι η ΕΠΑ δεν προκύπτει μόνο 
από τις δαπάνες, αλλά επίσης από την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τον 
συντονισμό των εθνικών πολιτικών· 
υπογραμμίζει ότι, για κάθε παρέμβαση, 
πρέπει να αξιολογείται το κατάλληλο 
μίγμα πολιτικής μεταξύ νομοθεσίας, 
συντονισμού και δαπανών· τονίζει επίσης 
ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η 
νομοθεσία της ΕΕ θα παραμείνει εντός 
των ορίων της «καλύτερης και 
εξυπνότερης νομοθεσίας» ούτως ώστε να 
αποφευχθεί περαιτέρω γραφειοκρατία ·

Or. it

Τροπολογία 186
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13 a. επισημαίνει ότι το σωστό μείγμα 
πολιτικής μεταξύ νομοθεσίας, 
συντονισμού και αναγκών δαπανών 
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πρέπει να αξιολογείται για κάθε 
παρέμβαση και πιστεύει ότι οι 
παρεμβάσεις πρέπει να είναι συνεπείς 
προς την ικανότητα να αποδεικνύουν 
πραγματική προστιθέμενη αξία μέσω των 
αρχών της αναλογικότητας και της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 187
Reimer Böge, Othmar Karas εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει τη δέσμευση της Επιτροπής 
να δρομολογήσει διεξοδική ανάλυση του 
‘κόστους της μη-Ευρώπης’ για τα κράτη 
μέλη και τους εθνικούς προϋπολογισμούς· 
καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την 
έκθεση αυτή εγκαίρως ώστε να μπορεί να 
ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ·

14. πιστεύει έντονα ότι οι επενδύσεις σε 
επίπεδο ΕΕ μπορούν να οδηγήσουν σε 
σημαντικά υψηλότερες εξοικονομήσεις σε 
εθνικό επίπεδο· πιστεύει έντονα ότι η 
αρχή αυτή πρέπει να διέπει όλες τις 
μελλοντικές διαπραγματεύσεις όσον 
αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ· 
χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τη δέσμευση της 
Επιτροπής να δρομολογήσει διεξοδική 
ανάλυση του ‘κόστους της μη-Ευρώπης’ 
για τα κράτη μέλη και τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς· καλεί την Επιτροπή να 
δημοσιεύσει την έκθεση αυτή εγκαίρως 
ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τη 
διαδικασία διαπραγματεύσεων για το 
επόμενο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 188
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει τη δέσμευση της Επιτροπής 
να δρομολογήσει διεξοδική ανάλυση του 
‘κόστους της μη-Ευρώπης’ για τα κράτη 
μέλη και τους εθνικούς προϋπολογισμούς· 
καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την 
έκθεση αυτή εγκαίρως ώστε να μπορεί να 
ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία 
διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ·

14. πιστεύει ότι η η απόφαση της 
Επιτροπής να δρομολογήσει διεξοδική 
ανάλυση του ‘κόστους της μη-Ευρώπης’ 
αποτελεί σπατάλη των χρημάτων των 
φορολογουμένων για τα κράτη μέλη και 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς· καλεί την 
Επιτροπή να εγκαταλείψει το σχέδιο αυτό 
που θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να 
αιτιολογήσει αύξηση του προϋπολογισμού 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 189
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14 a. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη 
εξορθολογισμού των δαπανών των 
κρατών μελών μέσω του προϋπολογισμού 
της ΕΕ, ιδίως σε τομείς όπου η ΕΕ 
προσδίδει αναντίρρητα μεγαλύτερη 
προστιθέμενη αξία από τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς, επιτρέποντας έτσι τον 
εξορθολογισμό των εθνικών δημοσίων 
οικονομικών, ανακουφίζοντας τις 
δαπάνες των εθνικών προϋπολογισμών·

Or. en

Τροπολογία 190
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ του 
ευρωπαϊκού και των εθνικών 
προϋπολογισμών· πιστεύει ότι ο νέος 
μηχανισμός συντονισμού της οικονομικής 
και δημοσιονομικής πολιτικής (το 
λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο») θα έχει 
κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των 
επιθυμητών συνεργειών ανάμεσα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς·

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 191
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ του 
ευρωπαϊκού και των εθνικών 
προϋπολογισμών· πιστεύει ότι ο νέος 
μηχανισμός συντονισμού της οικονομικής 
και δημοσιονομικής πολιτικής (το 
λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο») θα έχει 
κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των 
επιθυμητών συνεργειών ανάμεσα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς·

15. πιστεύει ότι ο νέος μηχανισμός 
συντονισμού της οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής («Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο») πρέπει να παίξει σημαντικό 
ρόλο για την ευθυγράμμιση των στόχων 
πολιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη και 
των στόχων της ΕΕ συμβάλλοντας έτσι 
στην επίτευξη των επιθυμητών συνεργειών 
ανάμεσα στον προϋπολογισμό της ΕΕ και 
τους εθνικούς προϋπολογισμούς·

Or. en

Τροπολογία 192
Reimer Böge, Alain Lamassoure εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15



AM\862964EL.doc 107/111 PE462.723v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ του 
ευρωπαϊκού και των εθνικών 
προϋπολογισμών· πιστεύει ότι ο νέος 
μηχανισμός συντονισμού της οικονομικής 
και δημοσιονομικής πολιτικής (το 
λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο») θα έχει 
κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των 
επιθυμητών συνεργειών ανάμεσα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς·

15. επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ του 
ευρωπαϊκού και των εθνικών 
προϋπολογισμών για να διασφαλιστεί η 
χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών 
στόχων, συμπεριλαμβανομένης και της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· πιστεύει ότι ο 
νέος μηχανισμός συντονισμού της 
οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής 
(το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο») θα 
έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των 
επιθυμητών συνεργειών ανάμεσα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς·

Or. en

Τροπολογία 193
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ του 
ευρωπαϊκού και των εθνικών 
προϋπολογισμών· πιστεύει ότι ο νέος 
μηχανισμός συντονισμού της οικονομικής 
και δημοσιονομικής πολιτικής (το 
λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο») θα έχει 
κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των 
επιθυμητών συνεργειών ανάμεσα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς·

15. επισημαίνει εκ νέου την ανάγκη 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ του 
ευρωπαϊκού και των εθνικών 
προϋπολογισμών· πιστεύει ότι ο νέος 
μηχανισμός συντονισμού της οικονομικής 
και δημοσιονομικής πολιτικής (το 
λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο») μπορεί 
να αποδειχθεί χρήσιμος για την επίτευξη 
των επιθυμητών συνεργειών ανάμεσα στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς·

Or. en

Τροπολογία 194
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 a. ζητεί να υπάρξει καλύτερος 
συντονισμός μεταξύ του προϋπολογισμού 
της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών 
των κρατών μελών όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της 
ΕΕ· τονίζει και πάλι την ανάγκη 
συντονισμού των δημοσίων δαπανών από 
τον σχεδιασμό έως την εφαρμογή, 
προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη 
αποτελεσματικότητα και ορατότητα 
καθώς και περισσότερος εξορθολογισμός 
του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 195
Miguel Portas, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 β. τονίζει ότι για να επιτευχθούν τα 
βέλτιστα αποτελέσματα για την επί τόπου 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στην συνέργια 
μεταξύ των εθνικών δημοσιονομικών 
πολιτικών και της δημοσιονομικής 
πολιτικής της ΕΕ και την άσκηση από
πλευράς ΕΚΤ νομισματικής πολιτικής 
που δεν θα παρεμποδίζει την οικονομική 
ανάπτυξη, ιδίως όταν η οικονομία της ΕΕ 
απέχει πολύ από την επίτευξη πλήρους 
απασχόλησης·

Or. pt
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Τροπολογία 196
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα 
αποτελέσματα για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των 
συνεργειών και την ολοκληρωμένη 
διατομεακή προσέγγιση, στην ανάπτυξη 
πολιτικών προσανατολισμένων στα 
αποτελέσματα, καθώς και στη 
χρησιμοποίηση της αιρεσιμότητας και, 
κατά περίπτωση, παραγόντων επιτυχίας 
και δεικτών επίτευξης αποτελεσμάτων·

17. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα 
αποτελέσματα για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, για την 
απασχόληση και τη μείωση της 
φτώχειας, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα
στη βελτίωση των συνεργειών και την 
ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση, 
στην ανάπτυξη πολιτικών 
προσανατολισμένων στα αποτελέσματα, 
καθώς και στη χρησιμοποίηση της 
αιρεσιμότητας και, κατά περίπτωση, 
παραγόντων επιτυχίας και δεικτών 
επίτευξης αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 197
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα 
αποτελέσματα για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των 
συνεργειών και την ολοκληρωμένη 
διατομεακή προσέγγιση, στην ανάπτυξη 
πολιτικών προσανατολισμένων στα 
αποτελέσματα, καθώς και στη 
χρησιμοποίηση της αιρεσιμότητας και, 
κατά περίπτωση, παραγόντων επιτυχίας 
και δεικτών επίτευξης αποτελεσμάτων·

17. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα 
αποτελέσματα για την βιώσιμη οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των 
συνεργειών και την ολοκληρωμένη 
διατομεακή προσέγγιση, στην ανάπτυξη 
πολιτικών προσανατολισμένων στα 
αποτελέσματα, καθώς και στη 
χρησιμοποίηση της αιρεσιμότητας, των 
αρχών του «μη βλάπτειν», «ο ρυπαίνων
πληρώνει» και «της διαφυγής προς τα 
εμπρός» και, κατά περίπτωση, 
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παραγόντων επιτυχίας και επιδόσεων και 
δεικτών επίτευξης αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 198
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα 
αποτελέσματα για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των 
συνεργειών και την ολοκληρωμένη 
διατομεακή προσέγγιση, στην ανάπτυξη 
πολιτικών προσανατολισμένων στα 
αποτελέσματα, καθώς και στη 
χρησιμοποίηση της αιρεσιμότητας και, 
κατά περίπτωση, παραγόντων επιτυχίας 
και δεικτών επίτευξης αποτελεσμάτων·

17. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα 
αποτελέσματα για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των 
συνεργειών και την ολοκληρωμένη 
διατομεακή προσέγγιση, στην ανάπτυξη 
πολιτικών προσανατολισμένων στα 
αποτελέσματα στην συνεκτικότητα και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ κοινοτικού 
και εθνικών προϋπολογισμών, καθώς και 
στη χρησιμοποίηση της αιρεσιμότητας και, 
κατά περίπτωση, παραγόντων επιτυχίας 
και δεικτών επίτευξης αποτελεσμάτων·

Or. el

Τροπολογία 199
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα 
αποτελέσματα για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των 
συνεργειών και την ολοκληρωμένη 

17. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα 
αποτελέσματα για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των 
συνεργειών και την ολοκληρωμένη 
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διατομεακή προσέγγιση, στην ανάπτυξη 
πολιτικών προσανατολισμένων στα 
αποτελέσματα, καθώς και στη 
χρησιμοποίηση της αιρεσιμότητας και, 
κατά περίπτωση, παραγόντων επιτυχίας 
και δεικτών επίτευξης αποτελεσμάτων·

διατομεακή προσέγγιση, μεταξύ όλων των 
κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ 
που επηρεάζουν την οικονομική 
ανάπτυξη, στην ανάπτυξη πολιτικών 
προσανατολισμένων στα αποτελέσματα, 
καθώς και στη χρησιμοποίηση της 
αιρεσιμότητας και, κατά περίπτωση, 
παραγόντων επιτυχίας και δεικτών 
επίτευξης αποτελεσμάτων·

Or. en

Τροπολογία 200
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα 
αποτελέσματα για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των 
συνεργειών και την ολοκληρωμένη 
διατομεακή προσέγγιση, στην ανάπτυξη 
πολιτικών προσανατολισμένων στα 
αποτελέσματα, καθώς και στη 
χρησιμοποίηση της αιρεσιμότητας και, 
κατά περίπτωση, παραγόντων επιτυχίας 
και δεικτών επίτευξης αποτελεσμάτων·

17. τονίζει ότι, προκειμένου να 
επιτευχθούν με απτό τρόπο τα βέλτιστα 
αποτελέσματα για την οικονομική 
μεγέθυνση και την ανάπτυξη, πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση των 
συνεργειών και την ολοκληρωμένη 
διατομεακή προσέγγιση, στην ανάπτυξη 
πολιτικών προσανατολισμένων στα 
αποτελέσματα, καθώς και στην κατάλληλη
χρησιμοποίηση της αιρεσιμότητας και, 
κατά περίπτωση, παραγόντων επιτυχίας 
και δεικτών επίτευξης αποτελεσμάτων·

Or. en


