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Τροπολογία 422
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι κατάλληλες δεξιότητες για το αυριανό 
εργατικό δυναμικό

Δημιουργία απασχόλησης, καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού και οι κατάλληλες δεξιότητες 
για τα αυριανό εργατικό δυναμικό 

Or. en

Τροπολογία 423
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας και των προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι θα 
αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην 
καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό
απασχόλησης 75 %·

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
προώθηση της δημιουργίας απασχόλησης 
με ποιότητα εργασίας, η βελτίωση της 
κοινωνικής ασφάλισης και η κοινωνική 
ένταξη, η ενίσχυση των υφισταμένων 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και η 
καθιέρωση νέων, η προώθηση της υγείας 
και της ασφάλειας στην εργασία, η 
καλύτερη διαχείριση του κοινωνικού 
κινδύνου, η συμφιλίωση της 
επαγγελματικής με την εξωεπαγγελματική 
ζωή και η επαρκής χρηματοδότηση της 
εκπαίδευσης, της κινητικότητας και των 
προγραμμάτων διά βίου μάθησης· 
υποστηρίζει επίμονα ότι τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να λάβουν αποτελεσματικά 
μέτρα για την σταδιακή κατάργηση της 
επισφαλούς και άτυπης απασχόλησης  και 
ότι θα πρέπει να προωθούν την έννοια 
της καλής εργασίας  (όπως το πρόγραμμα 
της ΔΟΕ «αξιοπρεπής εργασία» ) και τη 
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μείωση του χρόνου εργασίας ως 
κεντρικού πυλώνα στρατηγικών 
απασχόλησης διαπιστώνει ότι η επίτευξη 
του στόχου για την αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου 
απαιτεί συνεχή συνεργασία και 
συντονισμό πολιτικής· τονίζει ότι θα 
πρέπει να ενισχυθεί τόσο η νέα εστίαση 
στην προσχολική εκπαίδευση και μέριμνα 
όσο και η εντατικοποίηση των διαρκών 
προσπαθειών που καταβάλλονται για την 
προώθηση και αναγνώριση της άτυπης 
μάθησης, ως σημαντικών μέτρων για την 
πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου, και ότι θα πρέπει να 
εφαρμόζεται η αρχή της εκπαίδευσης 
χωρίς αποκλεισμούς για όλους 
εξασφαλίζοντας τη συμπερίληψη ατόμων 
με αναπηρία και από διαφορετικές 
μειονότητες στα συστήματα βασικής 
εκπαίδευσης με επαρκή στήριξη··

Or. en

Τροπολογία 424
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας και των προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι θα 
αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην 
καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό 
απασχόλησης 75 %·

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας, της προώθησης της 
ισότητας μεταξύ των φύλων, των 
προγραμμάτων διά βίου μάθησης, καθώς 
και μέτρων που στοχεύουν στην 
προσαρμογή της αγοράς εργασίας
δεδομένου ότι τούτο θα αποτελούσε 
ουσιαστική συμβολή στην καταπολέμηση 
της ανεργίας και στην επίτευξη του 
βασικού στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 για ποσοστό απασχόλησης 75 %·
τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου αυτού 
θα προϋποθέτει τόσο τη μείωση της 
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ανεργίας όσο και την ένταξη πολλών μη 
απασχολούμενων ατόμων, που είναι κατά 
κύριο λόγο γυναίκες, και τονίζει ότι ένας 
από τους κυριότερους στόχους της 
στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020 –
και συγκεκριμένα η προώθηση θέσεων 
εργασίας και απασχόλησης υψηλής 
ποιότητας για όλους τους ευρωπαίους 
πολίτες – θα επιτευχθεί μόνον εφόσον 
πραγματοποιούνται τώρα και δεν 
καθυστερούν πλέον οι απαιτούμενες 
επενδύσεις προς όφελος μιας κοινωνίας 
της γνώσης, της έρευνας και της 
ανάπτυξης, της καινοτομίας, των ΜΜΕ 
και πράσινων και νέων τεχνολογιών· 
τονίζει ότι το κόστος της αναγκαίας 
μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλής 
κατανάλωσης άνθρακα στα προσεχή 
χρόνια δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τις 
οικογένειες και τον εργαζόμενο πληθυσμό 
της Ευρώπης και ότι το ΠΔΠ θα πρέπει 
να λάβει υπόψη πόσο σημαντική είναι η 
προώθηση νέων πράσινων θέσεων 
εργασίας, δεδομένου ότι ορισμένες από 
τις παλαιές θέσεις εργασίας 
εξαφανίζονται, καθώς και το γεγονός ότι 
απαιτείται νέα κατάρτιση για την 
προετοιμασία των εργαζομένων για τη 
νέα οικονομία χαμηλής κατανάλωσης 
άνθρακα· 

Or. en

Τροπολογία 425
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας και των προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι θα 
αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην 

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κινητικότητας και των 
προγραμμάτων διά βίου μάθησης, 
δεδομένου ότι αποτελεί ουσιαστική 
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καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό 
απασχόλησης 75 %·

συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας 
και στην επίτευξη των στόχων της 
μείωσης της πρόωρης αποχώρησης από 
το σχολείο (10%) και της αύξησης της 
φοίτησης στο πανεπιστήμιο·

Or. pt

Τροπολογία 426
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, 
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας και των προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι θα 
αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην 
καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό 
απασχόλησης 75 %·

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση και στοχοθέτηση 
της εκπαίδευσης, προγραμμάτων 
κινητικότητας για νέους  και των 
προγραμμάτων διά βίου μάθησης, 
δεδομένου ότι θα αποτελούσε ουσιαστική 
συμβολή στην καταπολέμηση της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και 
της ανεργίας, στη δημιουργία αξιοπρεπών 
και πράσινων θέσεων εργασίας, στην 
πολιτιστική πολυμορφία και στην 
κοινωνική ένταξη καθώς και στην 
επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό 
απασχόλησης 75 % ανδρών και 
γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 427
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 



AM\864018EL.doc 7/130 PE462.730v02-00

EL

επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας και των προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι θα 
αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην 
καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό 
απασχόλησης 75 %·

επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας και των προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι θα 
αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην 
καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό 
απασχόλησης 75 %· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η εκπαίδευση εξακολουθεί να 
αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών 
μελών, πιστεύει ακράδαντα ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να καταβάλλει περισσότερες 
προσπάθειες για την προώθηση της 
κινητικότητας των νέων, δεδομένου ότι 
με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν τόσο οι 
δεξιότητες του ευρωπαϊκού εργατικού 
δυναμικού όσο και οι δυνατότητες των 
νέων ευρωπαίων να επωφελούνται 
πραγματικά από τις ευκαιρίες που 
υπάρχουν στην Ευρώπη .

Or. en

Τροπολογία 428
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας και των προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι θα 
αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην 
καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό 
απασχόλησης 75 %·

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης, σχεδίων κινητικότητας 
και των προγραμμάτων διά βίου μάθησης, 
δεδομένου ότι θα αποτελούσε ουσιαστική 
συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας 
και στην επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό 
απασχόλησης 75 %·

Or. en
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Τροπολογία 429
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας και των προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι θα 
αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην 
καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό 
απασχόλησης 75 %·

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας και των προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης  και υπηρεσιών 
μέριμνας, δεδομένου ότι θα αποτελούσε
ουσιαστική συμβολή στην καταπολέμηση 
της ανεργίας και στην επίτευξη του 
βασικού στόχου της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 για ποσοστό απασχόλησης 75 % 
ανδρών και γυναικών·

Or. en

Τροπολογία 430
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η 
επαρκής χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, 
της κινητικότητας και των προγραμμάτων 
διά βίου μάθησης, δεδομένου ότι θα 
αποτελούσε ουσιαστική συμβολή στην 
καταπολέμηση της ανεργίας και στην 
επίτευξη του βασικού στόχου της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για ποσοστό 
απασχόλησης 75 %·

45. επισημαίνει ότι μολονότι ευελπιστούμε 
ότι η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, της 
κινητικότητας και των προγραμμάτων διά 
βίου μάθησης, συμβάλλει στην 
καταπολέμηση της ανεργίας, δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι με τη 
χρηματοδότηση που χορηγήθηκε κατά το 
παρελθόν βελτιώθηκαν τα ποσοστά 
ανεργίας, αλλά ότι συνέβη το αντίθετο, 
και αμφισβητεί συνεπώς την 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδότησης 
της ΕΕ στον τομέα αυτό· 

Or. en
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Τροπολογία 431
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45 a. υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι 
να ενισχυθεί η συμμετοχή των 
επιχειρήσεων στα προγράμματα 
εκπαίδευσης και κινητικότητας της 
Ένωσης δεδομένου ότι το μέτρο αυτό θα 
αυξήσει την απασχολησιμότητα των νέων 
και θα συμβάλει στην υλοποίηση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ιδίως των 
πρωτοβουλιών «Νέες δεξιότητες για νέες 
θέσεις εργασίας», «Νεολαία σε κίνηση» 
και «Ένωση καινοτομίας»·

Or. en

Τροπολογία 432
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45 β. αναγνωρίζει ότι με την ενσωμάτωση 
των προοπτικών του φύλου μπορεί να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 
πολιτικών για την επίτευξη της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης, εφόσον 
συχνά δεν έχει προσδοθεί επαρκής 
σπουδαιότητα στην ανάλυση της 
διάστασης του φύλου, με αποτέλεσμα να 
μην έχουν αντιμετωπισθεί επαρκώς η 
συμβολή των γυναικών και οι 
προβληματισμοί τους·

Or. en
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Τροπολογία 433
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα 
που έχουν στόχο τη βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· 

Or. en

Τροπολογία 434
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 
έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στις γυναίκες, στα 
μειονεκτούντα άτομα και τους αναπήρους, 
καθώς και στους διακινούμενους 
εργαζομένους· υποστηρίζει την πιο 
στρατηγική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
προσανατολίζοντας πόρους που 
προορίζονται για την προτεραιότητα ΕΕ 
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κοινωνικού αποκλεισμού· 2020 « έξυπνη ανάπτυξη»  σε μέτρα που 
έχουν στόχο την επαγγελματική 
κατάρτιση, την κινητικότητα των νέων, 
τη στήριξη της παράτασης του 
επαγγελματικού βίου, τη βελτίωση της 
πρόσβασης και την επανένταξη στην 
αγορά εργασίας, δημιουργώντας τις 
κατάλληλες δεξιότητες για μια κοινωνία 
αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και των 
πόρων εκτός του άνθρακα, για την 
καταπολέμηση της ανεργίας, της 
φτώχειας, των διακρίσεων, της απώλειας 
της πολιτιστικής πολυμορφίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 435
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 
έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στις 
γυναίκες , στους ηλικιωμένους, στα 
μειονεκτούντα άτομα και τους αναπήρους, 
στους διακινούμενους εργαζομένους και 
στους Ρομά · τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να χορηγεί 
επαρκείς πόρους για μέτρα που έχουν 
στόχο τη βελτίωση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφή 
διακρίσεων που πλήττουν τις πλέον 
ευάλωτες ομάδες· υποστηρίζει την άποψη 
ότι η εν λόγω εμβληματική πρωτοβουλία 
θα πρέπει να λαμβάνει αρκούντως υπόψη 
την ανάγκη για εκπαίδευση και 
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κατάρτιση στους αναδυόμενους τομείς, 
όπως είναι οι νέες τεχνολογίες 
πληροφορίας, επικοινωνίας ή οι νέες 
πράσινες θέσεις εργασίας (ενεργειακή 
απόδοση και νέες μορφές ενέργειας)

Or. en

Τροπολογία 436
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 
έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, σε άτομα από εθνικές 
και θρησκευτικές μειονότητες , καθώς και 
στους διακινούμενους εργαζομένους· 
τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) θα πρέπει να καλύπτει 
ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων (νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας, στόχοι 
εκπαίδευσης, στόχος της φτώχειας κ.α.) 
περισσότερο απ’ ότι προηγουμένως και 
για το λόγο αυτό θα χρειασθεί 
ενισχυμένους πόρους· υπογραμμίζει ότι το 
ΕΚΤ θα πρέπει να χορηγεί επαρκείς 
πόρους για μέτρα που έχουν στόχο τη 
βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και την καταπολέμηση της 
ανεργίας και των διακρίσεων ως προς την 
πρόσβαση καθώς και την ανέλιξη στην 
απασχόληση, καθώς και περισσότερους 
πόρους για την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. en
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Τροπολογία 437
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εμβληματική
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 
έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα πρέπει να εστιασθεί 
στην αξιοπρεπή εργασία αντί της 
ευελιξίας με ασφάλεια και να επιτρέπει
ευρύτερη εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής πρέπει να 
χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 
έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 438
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εμβληματική
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό κατ’ ουσία 
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έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

και από χρηματοδοτική άποψη 
προκειμένου να διαθέτει επαρκείς πόρους 
για μέτρα που έχουν στόχο τη βελτίωση 
της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και 
την καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. de

Τροπολογία 439
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 
έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 
έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού· υπογραμμίζει 
την ανάγκη να παραμείνει το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 
καθώς και τη σπουδαιότητα του 
καλύτερου συντονισμού μεταξύ ΕΚΤ και 
ΕΤΠΑ για την προώθηση μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης και τη 
διευκόλυνση του συνδυασμού δράσεων 
βάσει του τόπου ή του πληθυσμού·

Or. en

Τροπολογία 440
Carmen Romero López, Andres Perello Rodriguez, Luis Yáñez-Barnuevo García
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 
έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 
έχουν στόχο  την αύξηση της 
παραγωγικότητας του εργατικού 
δυναμικού και τη μείωση των 
συστηματικών απουσιών με τη βελτίωση 
υγιών τρόπων ζωής και την προώθηση 
της ψυχικής υγείας στον τόπο εργασίας 
καθώς και για μέτρα που στοχεύουν στη 
βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας και την καταπολέμηση της 
ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 441
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  και τα 
προγράμματα που σχετίζονται με τους 
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έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

νέους πρέπει να χορηγούν επαρκείς πόρους 
για μέτρα που έχουν στόχο τη βελτίωση 
της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και 
την καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 442
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στα μειονεκτούντα άτομα 
και τους αναπήρους, καθώς και στους 
διακινούμενους εργαζομένους· τονίζει ότι 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει 
να χορηγεί επαρκείς πόρους για μέτρα που 
έχουν στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας και την 
καταπολέμηση της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού·

46. πιστεύει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία για νέες δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας θα επέτρεπε ευρύτερη 
εστίαση στους νέους, σε όσους 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, στους 
ηλικιωμένους, στις γυναίκες, στα 
μειονεκτούντα άτομα και τους αναπήρους, 
καθώς και στους διακινούμενους 
εργαζομένους· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να χορηγεί 
επαρκείς πόρους για μέτρα που έχουν 
στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της 
ανεργίας, των διακρίσεων του κοινωνικού 
αποκλεισμού·

Or. en

Τροπολογία 443
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, José Manuel Fernandes εξ ονόματος της
Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Πολιτική για τη νεολαία
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46 a. τονίζει ότι η νεολαία  πρέπει να 
αντιπροσωπεύει σημαντική 
προτεραιότητα για την Ένωση και ότι η 
διάσταση της νεολαίας πρέπει να είναι 
ορατή και να ενισχύεται σε πολιτικές και 
προγράμματα της ΕΕ· πιστεύει ότι η 
νεολαία πρέπει να γίνει αντιληπτή ως 
οριζόντιο ζήτημα στην ΕΕ, με την 
ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ διαφόρων 
τομέων πολιτικής σχετικών με τη 
νεολαία, την εκπαίδευση και την 
κινητικότητα, διευκολύνοντας και 
ενθαρρύνοντας την κινητικότητα στην 
Ευρώπη, την εκπαίδευση και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων, την χειραφέτηση, 
την απασχόληση καθώς και την 
κοινωνική ένταξη των νέων· χαιρετίζει 
την εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία 
σε Κίνηση» ως ακρογωνιαίο λίθο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· υπογραμμίζει 
ειδικότερα ότι το χαμηλό κόστος ανά 
δικαιούχο, και συνεπώς η υψηλή 
απόδοση των προγραμμάτων που 
σχετίζονται με τη νεολαία, σε συνδυασμό 
με τη διάσταση της ευρωπαϊκής τους 
ιθαγένειας αποδεικνύουν ότι 
δικαιολογείται πολύ μεγαλύτερη 
επένδυση· 

Or. en

Τροπολογία 444
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46β. επισημαίνει ότι η αύξηση του 
ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 
είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για 
την επίτευξη του στόχου της 
απασχόλησης της Στρατηγικής για το 
2020, και ότι για το λόγο αυτό πρέπει να 
αντιμετωπιστούν πλήρως τα εμπόδια που 
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παρεμβάλλονται στη συμμετοχή των 
γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
πρέπει να παρέχει επαρκείς πόρους για 
την αντιμετώπιση ανισοτήτων λόγω 
φύλου στην αγορά εργασίας και ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης πρέπει να παρέχει επαρκή 
χρηματοδότηση για υποδομές μέριμνας 
για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και 
άλλα εξαρτώμενα άτομα .

Or. en

Τροπολογία 445
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46 γ. υποστηρίζει ότι, δεδομένου ότι η 
υγεία θεωρείται κινητήρια δύναμη για τη 
δημιουργία έξυπνης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης, απαιτείται η 
πρόληψη νόσων και η προαγωγή της 
υγείας για την αντιμετώπιση νόσων που 
σχετίζονται με την ηλικία για να 
εξασφαλισθεί ότι η Ευρώπη διαθέτει 
ενεργό και υγιή γηράσκοντα πληθυσμό, 
και ότι είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός 
της υγειονομικής ασφάλειας για να 
αποφεύγονται ή να μετριάζονται δημόσιες 
κρίσεις στον τομέα της υγείας που θα 
πλήττουν εκ νέου την συνέχιση δημόσιων 
και ιδιωτικών υπηρεσιών, 
διασφαλίζοντας ότι η οικονομία της ΕΕ 
δεν θα θίγεται από τις συνέπειες μιας 
κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, 
με έναν γηράσκοντα πληθυσμό, ενώ το 
εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας 
θα πρέπει να διαδραματίζει ολοένα 
σημαντικότερο ρόλο εξασφαλίζοντας την 
ύπαρξη ενός υγιούς εργατικού δυναμικού 
με λιγότερες συστηματικές απουσίες, 
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συμβάλλοντας στην παραγωγικότητα της 
Ευρώπης, και ενώ στο πλαίσιο αυτό 
πρέπει να προωθείται η καλύτερη υγεία 
όλων των εργαζομένων και η αύξηση της 
ικανότητας εργασίας, γεφυρώνοντας τις 
ανισότητες στον τομέα της υγείας για να 
εξασφαλίζεται η καλύτερη υγεία όλων και 
η καλύτερη πρόσβαση σε συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης που εν συνεχεία 
θα συμβάλλουν στη βελτίωση των 
δυνατοτήτων των πολιτών να 
συνδράμουν στην κοινωνία και να 
μειωθεί η φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός· 

Or. en

Τροπολογία 446
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46 δ. υπογραμμίζει επίσης ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) 
διαδραματίζει συμπληρωματικό ρόλο 
στην υλοποίηση των εν λόγω στόχων, 
δεδομένου ότι στοχεύει στην επανένταξη 
στην εργασία των εργαζομένων που 
απολύθηκαν λόγω της παγκοσμιοποίησης 
ή της κρίσης· εκτιμά ωστόσο ότι το 
ΕΤΠΠ παραμένει διαφορετικό από το 
ΕΚΤ ως προς τη λειτουργία του, το είδος 
δράσεων που χρηματοδοτεί 
(εξατομικευμένες και ειδικές) και το 
πεδίο εφαρμογής του· επιθυμεί κατά 
συνέπεια να μετατραπεί το ΕΤΠΠ σε 
μόνιμο ταμείο·

Or. fr
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Τροπολογία 447
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής για την 
ισότητα και την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού 
46 ε. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
δραστηριοτήτων χρηματοδότησης με 
στόχο την προώθηση της ισότητας 
μεταξύ των φύλων, την εξάλειψη των 
διακρίσεων, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του  κοινωνικού αποκλεισμού με στόχο 
την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου για 
την Ευρώπη 2020 να βγουν 20 
εκατομμύρια άτομα από τη φτώχεια και 
να αντιμετωπισθεί ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της κρίσης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να παρέχεται επαρκής 
χρηματοδότηση για δραστηριότητες της 
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της 
Φτώχειας καθώς και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν 
αυτές τις δραστηριότητες, και 
υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα που 
στηρίζουν μικρές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που δίδουν 
επιτόπου κατάλληλες λύσεις είναι 
καθοριστικής σπουδαιότητας για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 
εξάλειψης των διακρίσεων και της 
ισότητας των φύλων· 

Or. en

Τροπολογία 448
Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής για την 
ισότητα και την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού
46 στ. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
δραστηριοτήτων χρηματοδότησης με 
στόχο την προώθηση της ισότητας 
μεταξύ των φύλων, την εξάλειψη των 
διακρίσεων, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του  κοινωνικού αποκλεισμού με στόχο 
την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου για 
την Ευρώπη 2020 να βγουν 20 
εκατομμύρια άτομα από τη φτώχεια και 
να αντιμετωπισθεί ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της κρίσης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να παρέχεται επαρκής 
χρηματοδότηση για δραστηριότητες της 
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της 
Φτώχειας καθώς και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν 
αυτές τις δραστηριότητες, και 
υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα που 
στηρίζουν μικρές οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που δίδουν 
επιτόπου κατάλληλες λύσεις είναι 
καθοριστικής σπουδαιότητας για την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της 
εξάλειψης των διακρίσεων και της 
ισότητας των φύλων·

Or. en

Τροπολογία 449
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής για την 
ισότητα και την καταπολέμηση της 
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φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού
46 ζ. τονίζει τη σπουδαιότητα των 
δραστηριοτήτων χρηματοδότησης με 
στόχο την προώθηση της ισότητας 
μεταξύ των φύλων, την εξάλειψη των 
διακρίσεων, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την καταπολέμηση της φτώχειας και 
του  κοινωνικού αποκλεισμού με στόχο 
την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου για 
την Ευρώπη 2020 να βγουν 20 
εκατομμύρια άτομα από τη φτώχεια και 
να αντιμετωπισθεί ο κοινωνικός 
αντίκτυπος της κρίσης· επισημαίνει ότι 
πρέπει να παρέχεται επαρκής 
χρηματοδότηση για δραστηριότητες της 
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της 
φτώχειας καθώς και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που αναπτύσσουν 
αυτές τις δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 450
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση
(Σημ. Εάν εγκριθεί, θα πρέπει να αρχίζει το 
αντίστοιχο κεφάλαιο μετά την παράγραφο 
46) 

Or. en

Τροπολογία 451
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 452
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) έχει παύσει να παράγει τα 
αποτελέσματα που διακηρύσσει, όπως 
την παροχή συνδρομής σε πτωχούς 
γεωργούς και την εξασφάλιση καλής 
ποιότητας τροφίμων σε χαμηλές τιμές· 
ζητεί να καταργηθεί η ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 453
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

47. υποστηρίζει επίμονα ότι η κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να 
αναμορφωθεί και  να συρρικνωθεί· τονίζει 
ότι η γεωργία δεν αποτελεί ρυθμισμένη 
αγορά και ότι ο πρώτος πυλώνας της 
αναμορφωμένης ΚΓΠ εξυπηρετεί μόνον 
μικρούς γεωργούς, μεταξύ άλλων, στο 
ρόλο τους ως παραγωγών σε περίπτωση 
ακραίων καταστάσεων της αγοράς και 
ότι οι πράσινες και γαλάζιες υπηρεσίες 
του δεύτερου πυλώνα που παρέχουν 
πρέπει κατά κύριο λόγο να 
αντισταθμίζονται από τα κράτη μέλη· 
υπογραμμίζει ότι μέρος της στήριξης 
προς μικρούς γεωργούς από τις 
πτωχότερες χώρες προέρχεται από το 
Ταμείο Συνοχής και ότι όλες οι γεωργικές 
καινοτομίες πρέπει να διοχετεύονται 
μέσω του νέου Ταμείου Καινοτομίας και 
Αειφορίας·

Or. en

Τροπολογία 454
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό· τονίζει ωστόσο την ανάγκη για μια 
φιλόδοξη αναμόρφωση της ΚΓΠ για την 
επίτευξη του στόχου αυτού· πιστεύει ότι η 
νέα ΚΓΠ πρέπει συνεπώς να συμβαδίζει 
με τη ραγδαία μεταβολή τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο διεθνές πλαίσιο 
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της ΕΕ και με την εμφάνιση νέων 
προβληματισμών και προκλήσεων· τονίζει 
ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

Or. en

Τροπολογία 455
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η διαχείριση της ΚΓΠ θα 
πρέπει να απλουστευθεί σε μεγάλο βαθμό 
και να μειωθούν αισθητά η 
γραφειοκρατία και οι διοικητικές 
επιβαρύνσεις που πλήττουν τους 
γεωργούς· τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα 
θεμέλια στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
οποία καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

Or. fi

Τροπολογία 456
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
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πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020,αυξάνοντας 
την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού 
τομέα μετατρέποντάς τον παράλληλα σε 
έναν τομέα που κατευθύνεται από τη 
γνώση, και ότι αμφότεροι οι πυλώνες της 
ΚΓΠ μπορούν να έχουν σημαντική 
συμβολή στον στόχο αυτό λειτουργώντας 
συμπληρωματικά· τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει 
στέρεα θεμέλια στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η οποία καθορίζει τους 
στόχους της και τα καθήκοντά της·

Or. en

Τροπολογία 457
Bas Eickhout, José Bové

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι επίσης 
προσανατολισμένη στην επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 
ότι αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ πρέπει
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

Or. en

Τροπολογία 458
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική και ξεχωριστή 
συμβολή στον στόχο αυτό λειτουργώντας 
συμπληρωματικά·  τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει 
στέρεα θεμέλια στη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, η οποία καθορίζει τους 
στόχους της και τα καθήκοντά της·

Or. it

Τροπολογία 459
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να έχει στέρεα 
θεμέλια στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 
οποία καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

Or. de

Τροπολογία 460
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. υποστηρίζει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) πρέπει να είναι 
προσανατολισμένη στην επιτυχία της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι 
αμφότεροι οι πυλώνες της ΚΓΠ μπορούν 
να έχουν σημαντική συμβολή στον στόχο 
αυτό λειτουργώντας συμπληρωματικά·
τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της·

47. τονίζει ότι η ΚΓΠ έχει στέρεα θεμέλια 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία 
καθορίζει τους στόχους της και τα 
καθήκοντά της, η υλοποίηση των οποίων 
θα έχει επίδραση στην επιτυχή εφαρμογή 
της στρατηγικής "Ευρώπη 2020"·

Or. pl

Τροπολογία 461
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47 α. υπογραμμίζει ότι η γεωργία συνιστά 
ειδικό τομέα της οικονομίας της ΕΕ και 
ότι μια από τις αρχές της ΚΑΠ είναι η 
οικονομική αλληλεγγύη·

Or. pl

Τροπολογία 462
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47 β. υποστηρίζει την επισιτιστική 
αυτονομία των αναπτυσσομένων χωρών 
και πιστεύει ότι η νέα ΚΓΠ πρέπει να 
εναρμονίζεται με την έννοια της 
πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη της 
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ΕΕ,  η δε Ένωση δεν πρέπει πλέον να 
χρησιμοποιεί εξαγωγικές επιδοτήσεις για 
γεωργικά προϊόντα και πρέπει να 
εξακολουθήσει να συντονίζει τις 
προσπάθειες για τους παγκόσμιους  
μεγαλύτερους παραγωγούς γεωργικών 
προϊόντων για τον τερματισμό 
επιδοτήσεων που προκαλούν στρεβλώσεις 
στο εμπόριο· 

Or. en

Τροπολογία 463
Marit Paulsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·
καθώς και ο μετριασμός της κλιματικής 
αλλαγής· υποστηρίζει ότι οι γεωργοί 
πρέπει να πληρώνονται καλά για την 
παροχή υπηρεσιών για το κλίμα και το 
περιβάλλον που υπερβαίνουν τις βασικές 
νομικές απαιτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 464
José Bové, Bas Eickhout
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

48. τονίζει ότι ο πρωταρχικός ρόλος της 
ΚΓΠ είναι να εγγυάται για την 
επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την παροχή ποικίλων 
δημόσιων αγαθών πέραν των γεωργικών 
αγορών, όπως είναι η διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων, η διατήρηση των εδαφών και των 
υδάτων, η πρόληψη του ανταγωνισμού 
μεταξύ της παραγωγής τροφίμων, 
ενέργειας και της διαφύλαξης της φύσης, 
με την αποφυγή του οικολογικού και 
κοινωνικού ντάμπιγκ και την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
της πληθυσμιακής αποψίλωσης της 
υπαίθρου και την εξασφάλιση 
απασχόλησης και υπηρεσιών γενικού 
ενδιαφέροντος στις αγροτικές περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 465
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών,     
ιδίως στον τομέα της περιβαλλοντικής 
προστασίας, όπως είναι η διατήρηση 
καλλιεργήσιμων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη,  με τη  διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, τη βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
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της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

ζώων,  την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και την καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

Or. en

Τροπολογία 466
Reimer Böge, László Surján, Albert Deß εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
τόσο η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης για τους 
ευρωπαίους πολίτες, όσο και ο 
παγκόσμιος εφοδιασμός σε τρόφιμα σε 
καιρούς αύξησης των τιμών των 
τροφίμων και έλλειψης τροφίμων στον 
κόσμο  με τη διατήρηση καλλιεργούμενων 
γαιών σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη 
διαμόρφωση της ποικιλομορφίας των 
τοπίων, τη βελτίωση της βιοποικιλότητας 
και της διαβίωσης των ζώων και την
καταπολέμηση της πληθυσμιακής 
αποψίλωσης της υπαίθρου, ενώ με τον 
τρόπο αυτό συμβάλλει στους σημαντικούς 
στόχους της ΕΕ για την 
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, 
την καινοτομία και την εκπαίδευση· 
τονίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να διατηρήσει 
το καθεστώς της·

Or. en

Τροπολογία 467
Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·
τονίζει ότι πρέπει στο πλαίσιο αυτό να 
διατηρηθούν οι πληρωμές για φυσικά 
μειονεκτήματα στο δεύτερο πυλώνα σε 
περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, 
μεταξύ άλλων, απομεμακρυσμένες 
περιοχές, ούτως ώστε να εξακολουθήσει 
να παρέχεται η δυνατότητα για μια 
βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα σε όλη 
την επικράτεια της Ένωσης·;

Or. fi

Τροπολογία 468
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
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της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου, 
συμβάλλοντας στη βιωσιμότερη  
παραγωγή τροφίμων, στη μείωση των 
εκπομπών, στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και στη 
δημιουργία/στήριξη ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας· 

Or. en

Τροπολογία 469
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου, 
της φτώχειας και του διαχωρισμού, ιδίως 
εστιάζοντας στις πλέον μειονεκτούσες 
μικροπεριοχές··

Or. en

Τροπολογία 470
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

48. τονίζει ότι η αναθεωρημένη ΚΓΠ
πρέπει να διαδραματίζει πολυλειτουργικό 
ρόλο και να εξασφαλίζει ποικίλα δημόσια 
αγαθά πέραν των γεωργικών αγορών, 
όπως είναι η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

Or. pt

Τροπολογία 471
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

48. υποστηρίζει την άποψη ότι  δεν είναι 
ρεαλιστικό να δικαιολογείται η συνέχιση 
της ΚΓΠ  αναθέτοντας της 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

Or. en
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Τροπολογία 472
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. τονίζει ότι η ΚΓΠ διαδραματίζει 
πολυλειτουργικό ρόλο όσον αφορά την 
εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων αγαθών 
πέραν των γεωργικών αγορών, όπως είναι 
η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

48. τονίζει ότι η αναμορφωμένη ΚΓΠ 
διαδραματίζει πολυλειτουργικό ρόλο όσον 
αφορά την εξασφάλιση ποικίλων δημόσιων 
αγαθών πέραν των γεωργικών αγορών, 
όπως είναι η κατοχύρωση της επισιτιστικής 
ασφάλειας της Ένωσης με τη διατήρηση 
καλλιεργούμενων γαιών σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η διαμόρφωση της 
ποικιλομορφίας των τοπίων, η βελτίωση 
της βιοποικιλότητας και της διαβίωσης των 
ζώων και η καταπολέμηση της 
πληθυσμιακής αποψίλωσης της υπαίθρου·

Or. en

Τροπολογία 473
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ 
με στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και 
χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της 
ΚΓΠ, μεταξύ άλλων με δικαιότερη 
κατανομή των άμεσων πληρωμών μέσω 
ενίσχυσης της αιρεσιμότητας για την 
παροχή των δημόσιων αγαθών που 
αναμένει η κοινωνία και με περισσότερο 
στοχευμένες πληρωμές για εξασφάλιση 
βέλτιστης απόδοσης του δημόσιου 
χρήματος·

49. υποστηρίζει την άποψη ότι η ΚΓΠ 
πρέπει να καταργηθεί· 

Or. en
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Τροπολογία 474
Pat the Cope Gallagher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και 
χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της 
ΚΓΠ, μεταξύ άλλων με δικαιότερη 
κατανομή των άμεσων πληρωμών μέσω 
ενίσχυσης της αιρεσιμότητας για την 
παροχή των δημόσιων αγαθών που 
αναμένει η κοινωνία και με περισσότερο
στοχευμένες πληρωμές για εξασφάλιση 
βέλτιστης απόδοσης του δημόσιου 
χρήματος·

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματική και αποδοτική
διάθεση και χρησιμοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ άλλων 
με δικαιότερη κατανομή των άμεσων 
πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με στοχευμένες πληρωμές για 
εξασφάλιση βέλτιστης απόδοσης του 
δημόσιου χρήματος·

Or. en

Τροπολογία 475
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων τόσο με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών  όσο και καθορίζοντας 
θετικά κίνητρα, όπως συμπληρωματικές 
πληρωμές και την επιβράβευση γεωργών 
που παράγουν επιπλέον δημόσια αγαθά
που αναμένει η κοινωνία ή καταβάλλουν 
προσπάθειες στον τομέα της καινοτομίας 
για την εξασφάλιση βέλτιστης απόδοσης 
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του δημόσιου χρήματος·

Or. en

Τροπολογία 476
Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, σύμφωνα 
με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·
πιστεύει ότι η αναμορφωμένη ΚΓΠ θα 
πρέπει να προσανατολίζεται στην 
περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, στην 
καινοτομία, στην παραγωγικότητα, στην 
αποδοτική χρήση των πόρων και στο 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής· 

Or. en

Τροπολογία 477
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
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αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών με περισσότερο 
στοχευμένες πληρωμές για εξασφάλιση 
βέλτιστης απόδοσης του δημόσιου 
χρήματος·

Or. it

Τροπολογία 478
Czesław Adam Siekierski, Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και 
χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού της 
ΚΓΠ, μεταξύ άλλων με δικαιότερη
κατανομή των άμεσων πληρωμών μέσω 
ενίσχυσης της αιρεσιμότητας για την 
παροχή των δημόσιων αγαθών που 
αναμένει η κοινωνία και με περισσότερο 
στοχευμένες πληρωμές για εξασφάλιση 
βέλτιστης απόδοσης του δημόσιου 
χρήματος·

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αντικειμενική, αποτελεσματική 
και αποδοτική διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δίκαιη κατανομή των άμεσων 
πληρωμών μεταξύ των κρατών μελών, 
των περιφερειών και των γεωργών, μέσω 
ενίσχυσης της αιρεσιμότητας για την 
παροχή των δημόσιων αγαθών που 
αναμένει η κοινωνία και με περισσότερο 
στοχευμένες πληρωμές για εξασφάλιση 
βέλτιστης απόδοσης του δημόσιου 
χρήματος· ζητεί να εγκαταλειφθούν 
οριστικά τα ιστορικά κριτήρια της 
διάθεσης πόρων για άμεσες πληρωμές·

Or. pl

Τροπολογία 479
Reimer Böge, Albert Deß εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος· τονίζει 
ότι τούτο προϋποθέτει τη διατήρηση του 
συστήματος δύο πυλώνων της ΚΓΠ, ενώ 
θα πρέπει να δίδεται προσοχή στην 
απλούστευση των μηχανισμών 
πληρωμών, ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων· 

Or. en

Τροπολογία 480
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δίκαιη και ισότιμη κατανομή 
των άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης 
της αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

Or. pl
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Τροπολογία 481
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

49. πιστεύει ότι οι γεωργοί θα μπορούσαν 
να επιβραβεύονται για τα αξιόλογα 
δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες που 
παρέχουν κατά τη διαχείριση του 
αγροτικού περιβάλλοντος, και θα πρέπει 
να εξασφαλίζονται κίνητρα για να 
διαδραματίζουν αυτό το ρόλο· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μια 
αναμορφωμένη ΚΓΠ με στόχο μια 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
διάθεση και χρησιμοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ άλλων 
με δικαιότερη κατανομή των άμεσων 
πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

Or. en

Τροπολογία 482
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δίκαιη κατανομή των άμεσων 
πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
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αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

Or. en

Τροπολογία 483
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
μικρότερου προϋπολογισμού της ΚΓΠ, 
μέσω ενίσχυσης της αιρεσιμότητας για την 
παροχή των δημόσιων αγαθών που 
αναμένει η κοινωνία και με περισσότερο 
στοχευμένες πληρωμές για εξασφάλιση 
βέλτιστης απόδοσης του δημόσιου 
χρήματος·

Or. en

Τροπολογία 484
José Bové, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
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άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

άμεσων πληρωμών μεταξύ κρατών μελών 
και μεταξύ γεωργών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

Or. en

Τροπολογία 485
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δικαιότερη κατανομή των 
άμεσων πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

49. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για μια αναμορφωμένη ΚΓΠ με 
στόχο μια αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διάθεση και χρησιμοποίηση 
του προϋπολογισμού της ΚΓΠ, μεταξύ 
άλλων με δίκαιη κατανομή των άμεσων
πληρωμών μέσω ενίσχυσης της 
αιρεσιμότητας για την παροχή των 
δημόσιων αγαθών που αναμένει η 
κοινωνία και με περισσότερο στοχευμένες 
πληρωμές για εξασφάλιση βέλτιστης 
απόδοσης του δημόσιου χρήματος·

Or. de

Τροπολογία 486
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49 α. τονίζει το σημαντικό ρόλο που 
παίζει η αστάθεια των γεωργικών αγορών 
στις επισιτιστικές κρίσεις στην Ευρώπη 
και στην υφήλιο· αναμένει από την 
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ανανεωμένη ΚΓΠ να διαθέτει τα μέσα για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών·

Or. fr

Τροπολογία 487
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49 β. τονίζει ότι η ΚΓΠ ως τμήμα 
εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις σε τρίτες χώρες, 
ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, και θα 
πρέπει συνεπώς να τηρεί την αρχή της 
πολιτικής συνοχής για την ανάπτυξη στο 
μελλοντικό ΠΔΠ· 

Or. en

Τροπολογία 488
Bas Eickhout, José Bové

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49 γ. πιστεύει ειδικότερα ότι οι πληρωμές 
στον πρώτο πυλώνα πρέπει να 
εξαρτώνται από την εναρμόνιση 
βιώσιμων γεωργικών μεθόδων και να 
συνδυάζουν την αειφόρο παραγωγή με 
αξιοπρεπή συνιστώσα απασχόλησης, ενώ 
η πολλαπλή συμμόρφωση θα είναι 
αποτελεσματική σε οικολογικό επίπεδο, 
αποδοτική σε διοικητικό, και θα συνιστά 
τη βάση για τη βιωσιμότητα και την 
ενεργό αναπροσαρμογή των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με την 
επιβολή ορίων ως προς την πυκνότητα 
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του ζωικού κεφαλαίου και 
συμπεριλαμβάνοντας την υποχρεωτική 
εκτεταμένη αμειψισπορά· 

Or. en

Τροπολογία 489
Bas Eickhout, José Bové

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49 δ. πιστεύει ότι οι εν λόγω πληρωμές 
πρέπει να είναι οριζόντιες αλλά και ότι 
ενδέχεται να διαφοροποιούνται σύμφωνα 
με ειδικές γεωγραφικές συνθήκες και 
υποδομές, όπως μειονεκτούσες περιοχές, 
περιοχές υψηλής οικολογικής 
σπουδαιότητας, ευαισθησία στην 
κλιματική αλλαγή κ.α., συνεπώς 
συμπεριλαμβάνοντας επίσης πληρωμές σε 
λιγότερο ευνοημένες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 490
Bas Eickhout, José Bové

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49 ε. υποστηρίζει την άποψη ότι οι 
εξαγωγικές επιδοτήσεις θα πρέπει να 
καταργηθούν εξ ολοκλήρου, και ότι θα 
πρέπει επιπλέον να αποκλείονται 
πληρωμές για τη στήριξη επενδύσεων για 
βιομηχανική παραγωγή και 
δραστηριότητες μεταποίησης καθώς και 
πληρωμές σε γαιοκτήμονες που δεν 
ασχολούνται με ενεργό γεωργική 
παραγωγή ή με δραστηριότητες 
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προστασίας του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 491
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα 
οποία καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, 
τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού
προγραμματισμού·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 492
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα 
οποία καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, 
τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 493
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα 
οποία καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, 
τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη η 
αναμόρφωση της ΚΓΠ, τα ποσά που 
διατίθενται θα έπρεπε να μειωθούν σε 
μεγάλο βαθμό κατά την επόμενη περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 494
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Anne E. Jensen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα 
οποία καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ,
τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

50. επιμένει ότι τα ποσά που διατίθενται 
στην ΚΓΠ θα έπρεπε να αναθεωρηθούν 
για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού δεδομένου ότι οι 
πενιχροί πόροι της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα 
και με πιο στοχοθετημένο τρόπο, ενόψει 
της στρατηγικής για την Ευρώπη του 
2020· υποστηρίζει ότι ενδέχεται να 
χρειασθεί μείωση του μεριδίου της ΚΓΠ 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ για να 
εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση 
επενδύσεων στην εκπαίδευση, στις 
υποδομές, στην έρευνα και την 
καινοτομία καθώς και προς όφελος της 
γεωργικής κοινότητας·

Or. en
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Τροπολογία 495
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα 
οποία καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, 
τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

50. επιμένει ότι, λόγω της μεταρρύθμισης 
της ΚΓΠ, τα ποσά που διατίθενται πρέπει 
να μειωθούν σταδιακά κατά την επόμενη 
περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού χωρίς να θιγούν από 
αυτό οι μικρές εκμεταλλεύσεις ή η 
προστασία δημόσιων αγαθών που 
διασφαλίζει η πολιτική αυτή·

Or. pt

Τροπολογία 496
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy , εξ
ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα 
οποία καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, 
τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

50. επιμένει ότι ενδέχεται να υπάρχουν 
δυνατότητες για περιορισμένες και 
συγκεκριμένες περικοπές στην ΚΓΠ, 
ανάλογα με το αποτέλεσμα της τρέχουσας 
μεταρρύθμισης της ΚΓΠ·

Or. en

Τροπολογία 497
Richard Ashworth
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά 
που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά 
που διατίθενται στην ΚΓΠ θα έπρεπε να 
επαρκούν για την επίτευξη των στόχων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 498
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά 
που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, οι 
πιστώσεις του προϋπολογισμού για την 
προσεχή περίοδο χρηματοδότησης πρέπει 
να προσανατολιστούν στην εξέλιξη των 
απασχολουμένων στον γεωργικό τομέα 
και στις ανάγκες της υπαίθρου·

Or. de

Τροπολογία 499
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα 

50. επιμένει ότι τα ποσά που διατίθενται 
στην ΚΓΠ στην επόμενη περίοδο 
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οποία καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ,
τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

δημοσιονομικού προγραμματισμού θα 
πρέπει να καθοριστούν με γνώμονα την 
ανάγκη για σημαντικές νέες 
προτεραιότητες στο πλαίσιο του ΠΔΠ για 
την πλήρη χρηματοδότηση 
προτεραιοτήτων για την Ευρώπη 2020 
που έχουν τον μέγιστο αντίκτυπο στην 
αύξηση της απασχόλησης και των 
επιπέδων ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 500
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά 
που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά 
που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν και/ή να 
αυξηθούν κατά την επόμενη περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού·

Or. it

Τροπολογία 501
Bas Eickhout, José Bové

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά 
που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί μια 
αναμορφωμένη με τον τρόπο αυτό ΚΓΠ, 
τα ποσά που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
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επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 502
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά 
που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

50. επιμένει ότι, αν ληφθεί υπόψη το ευρύ 
φάσμα καθηκόντων και στόχων στα οποία 
καλείται να ανταποκριθεί η ΚΓΠ, τα ποσά 
που διατίθενται στην ΚΓΠ για το 
οικονομικό έτος 2013 θα έπρεπε 
τουλάχιστον να διατηρηθούν κατά την 
επόμενη περίοδο δημοσιονομικού 
προγραμματισμού, με ανατίμηση που 
σχετίζεται με τον δείκτη πληθωρισμού 
στην Ευρώπη ·

Or. en

Τροπολογία 503
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Iratxe García Pérez, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50 α. τονίζει, ωστόσο, ότι οι γεωργικοί 
πόροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή 
αποδεσμευθεί πρέπει να παραμείνουν 
στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και ότι δεν 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση άλλων πολιτικών· 
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Or. en

Τροπολογία 504
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50 β. υποστηρίζει επίμονα ότι ο 
προϋπολογισμός της ΚΓΠ πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την επιβράβευση 
γεωργών που εφαρμόζουν βιώσιμες 
μεθόδους στις εκμεταλλεύσεις τους, και 
ότι οι γεωργοί πρέπει να ενθαρρύνονται 
μέσω της ΚΓΠ να προστατεύουν και να 
προωθούν κοινά αγαθά, όπως η 
βιοποικιλότητα , η αποθήκευση άνθρακα, 
η λειτουργικότητα της λεκάνης απορροής 
κ.α.·  πιστεύει ότι η ΚΓΠ πρέπει επίσης 
να στηρίζει την παραγωγή ανανεώσιμων 
μορφών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 505
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50 γ. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει 
επίσης για τη διάθεση συμπληρωματικών 
πόρων που θα προορίζονται ειδικά για 
την καινοτομία στον γεωργικό τομέα, 
ούτως ώστε η καινοτομία αυτή να 
αποκτήσει σημαντικότερη θέση στην 
μελλοντική ΚΑΠ

Or. nl
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Τροπολογία 506
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των άλλων 
χρηματοδοτήσεων συνοχής και 
διαρθρωτικών παρεμβάσεων προκειμένου 
να ενισχυθεί μια εδαφική προσέγγιση· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να 
επιτευχθούν καλύτερες συνέργειες όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων μη συνδεόμενων με τη 
γεωργία από το ΕΓΤΑΑ και άλλους 
συναφείς μηχανισμούς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 507
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των άλλων 
χρηματοδοτήσεων συνοχής και 
διαρθρωτικών παρεμβάσεων προκειμένου 
να ενισχυθεί μια εδαφική προσέγγιση· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να 
επιτευχθούν καλύτερες συνέργειες όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση 

διαγράφεται
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δραστηριοτήτων μη συνδεόμενων με τη 
γεωργία από το ΕΓΤΑΑ και άλλους 
συναφείς μηχανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 508
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των άλλων 
χρηματοδοτήσεων συνοχής και 
διαρθρωτικών παρεμβάσεων προκειμένου 
να ενισχυθεί μια εδαφική προσέγγιση·
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να 
επιτευχθούν καλύτερες συνέργειες όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων μη συνδεόμενων με τη 
γεωργία από το ΕΓΤΑΑ και άλλους 
συναφείς μηχανισμούς·

51. ζητεί το μεγαλύτερο συντονισμό της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη συνοχή και 
της ΚΓΠ προκειμένου να ενισχυθεί μια 
εδαφική προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 509
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των άλλων 

51. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με τα 
άλλα ταμεία η δράση των οποίων έχει 
εδαφικές συνέπειες, στο πλαίσιο μιας 
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χρηματοδοτήσεων συνοχής και 
διαρθρωτικών παρεμβάσεων προκειμένου 
να ενισχυθεί μια εδαφική προσέγγιση· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον 
βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να 
επιτευχθούν καλύτερες συνέργειες όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων μη συνδεόμενων με τη 
γεωργία από το ΕΓΤΑΑ και άλλους 
συναφείς μηχανισμούς·

κοινής στρατηγικής που θα ορίζει κοινές 
προτεραιότητες στον τομέα των 
επενδύσεων·

Or. pt

Τροπολογία 510
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των άλλων 
χρηματοδοτήσεων συνοχής και 
διαρθρωτικών παρεμβάσεων προκειμένου 
να ενισχυθεί μια εδαφική προσέγγιση· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον βαθμό 
στον οποίο θα μπορούσαν να επιτευχθούν 
καλύτερες συνέργειες όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων μη 
συνδεόμενων με τη γεωργία από το 
ΕΓΤΑΑ και άλλους συναφείς 
μηχανισμούς·

51. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των άλλων 
χρηματοδοτήσεων συνοχής και 
διαρθρωτικών παρεμβάσεων προκειμένου 
να ενισχυθεί μια εδαφική προσέγγιση· 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
συγκεκριμένες προτάσεις ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να 
επιτευχθούν καλύτερες συνέργειες όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
μη συνδεόμενων με τη γεωργία από το 
ΕΓΤΑΑ και άλλους συναφείς 
μηχανισμούς· αναμένει ότι οι δαπάνες που 
σχετίζονται με την οικονομική 
διαφοροποίηση σε περιοχές φθίνουσας 
γεωργικής δραστηριότητας θα αυξηθούν 
κατά την περίοδο του προσεχούς ΠΔΠ·

Or. en
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Τροπολογία 511
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των άλλων 
χρηματοδοτήσεων συνοχής και 
διαρθρωτικών παρεμβάσεων προκειμένου 
να ενισχυθεί μια εδαφική προσέγγιση· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον βαθμό 
στον οποίο θα μπορούσαν να επιτευχθούν 
καλύτερες συνέργειες όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων μη 
συνδεόμενων με τη γεωργία από το 
ΕΓΤΑΑ και άλλους συναφείς 
μηχανισμούς·

51. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και των άλλων 
χρηματοδοτήσεων συνοχής και 
διαρθρωτικών παρεμβάσεων προκειμένου 
να ενισχυθεί μια εδαφική προσέγγιση· 
καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τον βαθμό 
στον οποίο θα μπορούσαν να επιτευχθούν 
καλύτερες συνέργειες όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων μη 
συνδεόμενων με τη γεωργία από το 
ΕΓΤΑΑ και άλλους συναφείς μηχανισμούς
και να επιτευχθεί ανακατανομή των 
χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο του 
ΕΓΤΑΑ 

Or. de

Τροπολογία 512
Bas Eickhout, Helga Trüpel, José Bové

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 51 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

51 a. πιστεύει ότι τα προγράμματα για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να 
περιλαμβάνουν στόχους για τη γεωργία, 
το περιβάλλον και την πολιτική συνοχής 
στο πλαίσιο εδαφικής προσέγγισης με μια 
νέα τυπολογία των αγροτικών περιοχών, 
λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη την 
πληθυσμιακή πυκνότητα, την πολιτιστική 
και κοινωνικοοικονομική κατάσταση και 
ειδικές συνιστώσες και ανάγκες, 
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αναγνωρίζοντας τις διαφορές μεταξύ 
εδαφών και να συμβάλλουν στη βελτίωση 
της αγροτικής, εδαφικής διακυβέρνησης 
με την κατάρτιση επιτυχών 
πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή 
οριζόντιων και κάθετων εταιρικών 
σχέσεων, με ειδική εστίαση σε τοπικές 
ερευνητικές δραστηριότητες, ενισχύοντας 
τις τοπικές δημόσιες υποδομές, 
συμβάλλοντας στη δημιουργία μικρών 
ανθηρών επιχειρήσεων, προωθώντας 
έργα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και 
καλύτερες κτηνοτροφικές πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 513
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν 
οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά 
το 2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς 
βιωσιμότερες αλιευτικές πρακτικές και 
αναμένει ότι οι δαπάνες που συνδέονται 
με την οικονομική διαφοροποίηση σε 
περιοχές παρακμάζουσας αλιείας και οι 

52. υποστηρίζει την άποψη ότι η Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ) πρέπει να 
καταργηθεί δεδομένου ότι δεν έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματική και δεν έχει 
προστατεύσει τα αποθέματα ιχθύων·



AM\864018EL.doc 57/130 PE462.730v02-00

EL

δαπάνες για τον συντονισμό των ελέγχων 
θα αυξηθούν κατά την περίοδο του 
επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 514
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 
2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς βιωσιμότερες 
αλιευτικές πρακτικές και αναμένει ότι οι 
δαπάνες που συνδέονται με την 
οικονομική διαφοροποίηση σε περιοχές 
παρακμάζουσας αλιείας και οι δαπάνες για
τον συντονισμό των ελέγχων θα αυξηθούν
κατά την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ·

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, απαιτείται ραγδαία 
αλλαγή κατεύθυνσης, προωθώντας 
μεθόδους αλιείας με μικρές επιπτώσεις, 
μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας 
και εξαλείφοντας την πλεονάζουσα 
αλιευτική ικανότητα, θέτοντας 
παράλληλα τέρμα σε κάθε είδους 
χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό 
των σκαφών και ότι προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 
2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς βιωσιμότερες 
αλιευτικές πρακτικές, στηρίζοντας τη 
διαχείριση οικοτόπων, τη βελτίωση της 
επιλεκτικότητας τόσο στη θαλάσσια όσο 
και στην αλιεία εσωτερικών υδάτων,  την 
οικονομική διαφοροποίηση σε περιοχές 
παρακμάζουσας αλιείας και τη βελτίωση 
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του ελέγχου, της συλλογής δεδομένων και 
του συντονισμού των ελέγχων κατά την 
περίοδο του επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 515
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Pat the Cope Gallagher, 
Giommaria Uggias , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 
2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς 
βιωσιμότερες αλιευτικές πρακτικές και 
αναμένει ότι οι δαπάνες που συνδέονται 
με την οικονομική διαφοροποίηση σε 
περιοχές παρακμάζουσας αλιείας και οι 
δαπάνες για τον συντονισμό των ελέγχων 
θα αυξηθούν κατά την περίοδο του 
επόμενου ΠΔΠ·

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
και ο τομέας της υδατοκαλλιέργειας και 
οι δραστηριότητές τους συχνά αποτελούν 
τη κύρια βάση επιβίωσης και βιώσιμης 
απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό, βιώσιμο και 
ενισχυμένο τομέα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές και οικονομικές πτυχές που 
συνδέονται με την απαραίτητη μείωση της 
αλιευτικής δραστηριότητας και για την 
επίτευξη των νέων στόχων μιας 
αναμορφωμένης κοινής αλιευτικής 
πολιτικής (ΚΑΠ), η πολιτική αυτή  θα 
χρειαστεί επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους μετά το 2013· υπογραμμίζει την 
ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική ταχείας και βιώσιμης 
αποκατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων, 
σύμφωνα με την αρχή της μέγιστης 
βιώσιμης απόδοσης ούτως ώστε να 
μπορεί να επιτευχθεί ένας σταθερός και 
βιώσιμος αλιευτικός τομέας·

Or. en
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Τροπολογία 516
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες,
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 
2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς
βιωσιμότερες αλιευτικές πρακτικές και 
αναμένει ότι οι δαπάνες που συνδέονται με 
την οικονομική διαφοροποίηση σε 
περιοχές παρακμάζουσας αλιείας και οι 
δαπάνες για τον συντονισμό των ελέγχων 
θα αυξηθούν κατά την περίοδο του 
επόμενου ΠΔΠ·

52. τονίζει ότι οι αλιευτικοί πόροι 
συνιστούν δημόσιο αγαθό ζωτικής 
σπουδαιότητας για την ευρωπαϊκή και 
παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια· τονίζει 
το γεγονός ότι ο αλιευτικός τομέας και οι 
δραστηριότητές του συχνά αποτελούν τη 
μοναδική βάση επιβίωσης και 
απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες,
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η μεταρρύθμιση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) θα 
χρειαστεί επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους μετά το 2013· υπογραμμίζει ότι το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για να στηρίζει 
βιωσιμότερες αλιευτικές πρακτικές καθώς 
και για τη βελτίωση των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων· υπογραμμίζει πόσο 
σημαντικό είναι να διασφαλίζονται 
επίσης τα δικαιώματα των εργαζομένων 
με μια πολιτική κοινωνικής πρόνοιας και 
να εξασφαλίζεται ότι η βιομηχανική 
αλιεία τηρεί επίσης τις αρχές αυτές και 
συνεπώς  αναμένει ότι οι δαπάνες που 
συνδέονται με την οικονομική 
διαφοροποίηση σε περιοχές 
παρακμάζουσας αλιείας και οι δαπάνες για 
τον συντονισμό των ελέγχων θα αυξηθούν 
κατά την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ· 
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ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για την 
ενισχυμένη στήριξη της 
υδατοκαλλιέργειας, της ολοκληρωμένης 
θαλάσσιας πολιτικής και της έρευνας 
στον τομέα των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων· 

Or. en

Τροπολογία 517
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 
2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς βιωσιμότερες 
αλιευτικές πρακτικές και αναμένει ότι οι 
δαπάνες που συνδέονται με την οικονομική 
διαφοροποίηση σε περιοχές 
παρακμάζουσας αλιείας και οι δαπάνες για 
τον συντονισμό των ελέγχων θα αυξηθούν 
κατά την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ·

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 
2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς βιωσιμότερες 
αλιευτικές πρακτικές δίδοντας ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα στον τομέα της αλιείας 
μικρής κλίμακας και σε συναφείς 
δραστηριότητες, και αναμένει ότι οι 
δαπάνες που συνδέονται με την οικονομική 
διαφοροποίηση σε περιοχές 
παρακμάζουσας αλιείας και οι δαπάνες για 
τον συντονισμό των ελέγχων θα αυξηθούν 
κατά την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ·

Or. en
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Τροπολογία 518
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 
2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς βιωσιμότερες 
αλιευτικές πρακτικές και αναμένει ότι οι 
δαπάνες που συνδέονται με την οικονομική 
διαφοροποίηση σε περιοχές 
παρακμάζουσας αλιείας και οι δαπάνες για 
τον συντονισμό των ελέγχων θα αυξηθούν 
κατά την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ·

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 
2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς βιωσιμότερες 
αλιευτικές πρακτικές και αναμένει ότι οι 
δαπάνες που συνδέονται με την οικονομική 
διαφοροποίηση σε περιοχές 
παρακμάζουσας αλιείας των φτωχότερων 
κρατών μελών και οι δαπάνες για τον 
συντονισμό των ελέγχων θα αυξηθούν 
κατά την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 519
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 52. επισημαίνει ότι ο αλιευτικός τομέας 
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και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 
2013· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς βιωσιμότερες 
αλιευτικές πρακτικές και αναμένει ότι οι 
δαπάνες που συνδέονται με την οικονομική 
διαφοροποίηση σε περιοχές 
παρακμάζουσας αλιείας και οι δαπάνες για 
τον συντονισμό των ελέγχων θα αυξηθούν 
κατά την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ·

και οι δραστηριότητές του συχνά 
αποτελούν τη μοναδική βάση επιβίωσης 
και απασχόλησης, ιδίως σε παράκτιες, 
νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές· 
θεωρεί ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
στόχοι της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ) για έναν σταθερό και βιώσιμο 
αλιευτικό τομέα, και προκειμένου να 
διευκολυνθεί η ανάκαμψη των αλιευτικών 
αποθεμάτων και να καλυφθούν οι 
κοινωνικές πτυχές που συνδέονται με την 
απαραίτητη μείωση της αλιευτικής 
δραστηριότητας, η ΚΑΠ θα χρειαστεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους μετά το 
2013· αναγνωρίζει την ανάγκη για 
μεγαλύτερο συντονισμό με την πολιτική 
συνοχής· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
μετατοπιστεί η στήριξη προς βιωσιμότερες 
αλιευτικές πρακτικές και αναμένει ότι οι 
δαπάνες που συνδέονται με την οικονομική 
διαφοροποίηση σε περιοχές 
παρακμάζουσας αλιείας και οι δαπάνες για 
τον συντονισμό των ελέγχων θα αυξηθούν 
κατά την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 520
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 52 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

52 a. τονίζει ότι πρέπει να δίδεται 
μεγαλύτερη προσοχή σε τομείς που 
επιδρούν δυσμενώς και μεταβάλλουν 
θαλάσσιους οικοτόπους και 
διαταράσσουν οικοσυστήματα και τη 
βιοποικιλότητα, όπως η οξίνιση των 
ωκεανών, η αύξηση της θερμοκρασίας 
των ωκεανών και των θαλασσών, η 
διάβρωση των ακτών, και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
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δραστηριοτήτων εξόρυξης και 
θαλάσσιων μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 521
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, εξ
ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κλιματική αλλαγή και επάρκεια φυσικών 
πόρων

Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και 
επάρκεια φυσικών πόρων

Or. en

Τροπολογία 522
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κλιματική αλλαγή και επάρκεια φυσικών 
πόρων

Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και 
επάρκεια φυσικών πόρων

Or. en

Τροπολογία 523
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Κλιματική αλλαγή και επάρκεια φυσικών 
πόρων

Κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα  και 
επάρκεια φυσικών πόρων
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Or. en

Τροπολογία 524
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας 
και να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη 
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 525
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 

53. αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η 
ευρωπαϊκή δράση κατά της κλιματικής 
αλλαγής καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλλει προτάσεις για ένα νέο Ταμείο 
Καινοτομίας και Αειφορίας· τονίζει ότι η 
Ένωση θα πρέπει να ηγηθεί του 
μετασχηματισμού στην κατεύθυνση μιας 
βιώσιμης οικονομίας και να προωθήσει τη 
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περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων·

μετάβαση προς μια κοινωνία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, ώστε να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και να εξασφαλιστεί ένα 
καθαρό και υγιές περιβάλλον· 
υπογραμμίζει ότι αυτό θα πρέπει να 
επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 526
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho εξ ονόματος της
Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων·

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με 
μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή 
βιομηχανία και προσιτές τιμές ενέργειας 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα καθαρό 
και υγιές περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι 
αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ 
άλλων, με τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, προϋπόθεση της οποίας είναι 
μια λειτουργική εσωτερική αγορά και 
λειτουργικές υποδομές, την αποκέντρωση 
του ενεργειακού εφοδιασμού, την 
αυξημένη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και την εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων·
τονίζει ότι η ενεργειακή πενία πρέπει να 
αντιμετωπισθεί πολύ σοβαρά από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό το πρίσμα 
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διαρκώς αυξανόμενων τιμών ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 527
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων·

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς βιώσιμων 
πόρων μετά τη χρήση του άνθρακα και 
μια κοινωνία ενεργειακής απόδοσης ώστε 
να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, σε 
όλους τους τομείς, την αποκέντρωση του 
ενεργειακού εφοδιασμού, την αυξημένη 
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας τη βελτιωμένη προστασία της 
βιοποικιλότητας  και την εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, την 
αποδοτική χρήση των πόρων, την 
ανακύκλωση και τη διαχείριση των 
αποβλήτων·

Or. en

Τροπολογία 528
Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
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ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη 
χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και την εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων·

ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να ληφθούν 
μέτρα για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας  υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί , μεταξύ άλλων, με 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 
την εξασφάλιση προσιτών τιμών 
ενέργειας και την υλοποίηση των 
εσωτερικών αγορών ενέργειας· τονίζει ότι 
λαμβάνει υπόψη πολύ σοβαρά το ζήτημα 
της ενεργειακής πενίας λόγω των 
διαρκώς αυξανόμενων τιμών ενέργειας, 
που οφείλονται κατά κύριο λόγο στις 
κρατικές εισφορές και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πράξουν 
το ίδιο ιδίως λόγω της έλλειψης 
διαθέσιμων κονδυλίων για 
προϋπολογισμούς κοινωνικής πρόνοιας·

Or. de

Τροπολογία 529
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
τηρώντας τα οικολογικά όρια του 
πλανήτη ώστε να διατηρηθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας και να εξασφαλιστεί ένα 
καθαρό και υγιές περιβάλλον· 
υπογραμμίζει ότι αυτό θα πρέπει να 
επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
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εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων·

εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 530
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων·

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των επιμέρους κρατών, ώστε να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων·

Or. pl

Τροπολογία 531
Christian Ehler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
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ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων·

ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 
εντατική έρευνα για την πυρηνική 
σύντηξη και την εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 532
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
εξασφάλιση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων·

53. τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 
ηγηθεί του μετασχηματισμού στην 
κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας και 
να προωθήσει τη μετάβαση προς μια 
κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να 
εξασφαλιστεί ένα καθαρό και υγιές 
περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι αυτό θα 
πρέπει να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
αποκέντρωση του ενεργειακού 
εφοδιασμού, την αυξημένη χρησιμοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη 
βελτιωμένη προστασία της 
βιοποικιλότητας και την εξασφάλιση της 
ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων·
προς το σκοπό αυτό, πιστεύει ότι πρέπει 
να συνεχιστεί η χρηματοδοτική στήριξη 
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προγραμμάτων για τη βιοποικιλότητα ως 
μοναδικών μέσων για την ιεράρχηση 
αυτών των προτεραιοτήτων έναντι άλλων 
πολιτικών στο πλαίσιο των 
δημοσιονομικών διατάξεων· 

Or. en

Τροπολογία 533
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53 a. τονίζει τη σπουδαιότητα της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας για μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τους πόρους της και των 
προσπαθειών για το διαχωρισμό της 
οικονομικής ανάπτυξης και της 
ευημερίας από τη χρησιμοποίηση πόρων 
στηρίζοντας τη μετάβαση προς μια 
βιώσιμη οικονομία· τονίζει ότι η εστίαση 
και η χρηματοδότηση του στόχου αυτού 
είναι σημαντική για μια καινοτομία που 
θα στηρίζει την καθοριστική αυτή 
αλλαγή· 

Or. en

Τροπολογία 534
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53 β. διαπιστώνει ότι η εκπλήρωση των 
δεσμεύσεων της ΕΕ για την αναχαίτιση 
της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 
2020 και την αποκατάσταση 
οικοσυστημικών υπηρεσιών έως την 
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προθεσμία αυτή, θα συμβάλει τα μέγιστα 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
ΕΕ όσον αφορά την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή· εκφράζει συνεπώς την 
πεποίθηση ότι το μελλοντικό ΠΔΠ πρέπει 
να αντικατοπτρίζει τη σπουδαιότητα 
υπηρεσιών που παρέχουν υγιή 
οικοσυστήματα με βιοποικιλότητα· για το 
λόγο αυτό η συγχρηματοδότηση του 
Natura 2000 πρέπει να εξασφαλιστεί από 
πηγή που προορίζεται για το σκοπό αυτό 
στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, 
και υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του 
προγράμματος LIFE+ δεδομένου ότι 
αποτελεί το μόνο μέσο της ΕΕ που 
προορίζεται αποκλειστικά για το 
περιβάλλον· .

Or. en

Τροπολογία 535
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53 γ. υπογραμμίζει ότι τα υφιστάμενα 
προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης 
όπως το LIFE+ και Natura 2000 έχουν 
εφαρμοσθεί επιτυχώς και έχουν αποδείξει 
τη σπουδαιότητά τους για τη διασφάλιση 
της προστασίας του περιβάλλοντος και 
της φύσης· τονίζει ότι προκειμένου να 
διασφαλιστεί περαιτέρω η βιοποικιλότητα 
της Ευρώπης θα πρέπει να συνεχιστεί η 
εφαρμογή των προγραμμάτων ως 
μοναδικών μέσων για την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων αυτών έναντι άλλων 
πολιτικών στο πλαίσιο δημοσιονομικών 
διατάξεων·

Or. en
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Τροπολογία 536
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53 δ. υποστηρίζει περαιτέρω τη συνέχιση 
λειτουργίας ενός επαρκώς εξοπλισμένου 
Ταμείου Περιβάλλοντος ( LIFE+) για την 
προστασία της φύσης και της 
βιοποικιλότητας με στόχο την επίτευξη 
περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ 
στηρίζοντας διαδικασίες λήψεως 
αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση, 
την καλύτερη εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών πολιτικών και την 
προώθηση της συμμόρφωσης και της 
καλής διακυβέρνησης·

Or. en

Τροπολογία 537
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53 ε. υπενθυμίζει ότι οι 27 χώρες της 
Ένωσης παράγουν το 11% περίπου των 
εκπομπών CO2 του πλανήτη· ότι, ελλείψει 
διεθνούς συμφωνίας, τυχόν πρόσθετες 
μονομερείς προσπάθειες της Ευρώπης θα 
εκμηδενισθούν από την αύξηση των 
εκπομπών των Ηνωμένων Πολιτειών, της 
Κίνας και άλλων χωρών οι εκπομπές των 
οποίων υπερβαίνουν κατά πολύ τις 
εκπομπές ολόκληρης της Ένωσης·

Or. fr
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Τροπολογία 538
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53 στ. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μόνον 
6-8% του προϋπολογισμού 
προσανατολίζεται προς το παρόν σε 
δράσεις για την κλιματική αλλαγή· 

Or. en

Τροπολογία 539
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε όλους τους συναφείς 
τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων 
των εξωτερικών πολιτικών· είναι 
πεπεισμένο ότι η νομοθεσία και η 
αιρεσιμότητα των δαπανών της ΕΕ 
αποτελούν τους καθοριστικούς 
παράγοντες για την επίτευξη των στόχων 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στον 
τομέα αυτό· θεωρεί συνεπώς ότι οι 
δράσεις για το κλίμα πρέπει να ενταχθούν
σε όλους τους συναφείς τομείς δαπάνης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 540
Konrad Szymański
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα 
πρέπει να ενταχθούν σε όλους τους 
συναφείς τομείς δαπάνης·

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό·

Or. pl

Τροπολογία 541
Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
και τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε όλους τους συναφείς 
τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων 
των εξωτερικών πολιτικών· είναι 
πεπεισμένο ότι η νομοθεσία και η 
αιρεσιμότητα των δαπανών της ΕΕ 
αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες 
για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 στον τομέα 
αυτό· θεωρεί συνεπώς ότι οι δράσεις για 

54. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
συμπεριληφθούν μέτρα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και, συνεπώς, για 
τη μείωση της εξάρτησης από τις 
εισαγωγές και την προώθηση των στόχων 
για την προστασία του κλίματος ως 
πρωταρχικών στόχων σε όλους τους 
συναφείς τομείς δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών είναι πεπεισμένο ότι, εκτός από 
τις εκούσιες δεσμεύσεις, η δεσμευτική 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν  
καθοριστικούς παράγοντες για την 
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το κλίμα πρέπει να ενταχθούν σε όλους 
τους συναφείς τομείς δαπάνης·

επίτευξη των στόχων για την προστασία 
της ενέργειας και του κλίματος, και ότι η 
Επιτροπή πρέπει να παρέχει επαρκή 
περιθώρια για περαιτέρω μέτρα 
εφαρμογής για την επίτευξη των στόχων 
του 2020· τονίζει ότι πρέπει κατά κύριο 
λόγο να αναληφθούν ενέργειες σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, και καλεί τα κράτη 
μέλη να εντατικοποιήσουν τις 
προσπάθειές τους σε τοπικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 542
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα πρέπει 
να ενταχθούν σε όλους τους συναφείς 
τομείς δαπάνης·

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την 
καταπολέμηση, τον μετριασμό και την 
προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και 
τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου σε όλους τους συναφείς 
τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων 
των εξωτερικών πολιτικών· είναι 
πεπεισμένο ότι η νομοθεσία και η 
αιρεσιμότητα των δαπανών της ΕΕ 
αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες 
για την επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 στον τομέα 
αυτό· θεωρεί συνεπώς ότι οι δράσεις για το 
κλίμα πρέπει να ενταχθούν σε όλους τους 
συναφείς τομείς δαπάνης·

Or. en

Τροπολογία 543
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho εξ ονόματος της
Ομάδας PPE 
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα πρέπει 
να ενταχθούν σε όλους τους συναφείς 
τομείς δαπάνης·

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου –
ειδικότερα μέτρα εξοικονόμησης 
ενέργειας -  σε όλους τους συναφείς τομείς 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών πολιτικών· είναι πεπεισμένο 
ότι κατάλληλα καθορισμένα κίνητρα 
όπως η αιρεσιμότητα των δαπανών της ΕΕ 
και η νομοθεσία αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· considers, 
θεωρεί συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα 
πρέπει να ενταχθούν σε όλους τους 
συναφείς τομείς δαπάνης, και ότι θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί η επένδυση 
μεγαλύτερων μεριδίων των εσόδων του 
ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών για το μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής και την 
κλιματική καινοτομία· 

Or. en

Τροπολογία 544
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
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συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα πρέπει 
να ενταχθούν σε όλους τους συναφείς 
τομείς δαπάνης·

συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών, καθώς και τον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής για την υγεία και την 
ανάγκη να καθοριστούν δείκτες για την 
υγεία σε συνδυασμό με τους 
περιβαλλοντικούς·  είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα πρέπει 
να ενταχθούν σε όλους τους συναφείς 
τομείς δαπάνης·

Or. en

Τροπολογία 545
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα πρέπει 
να ενταχθούν σε όλους τους συναφείς 
τομείς δαπάνης·

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 
τόποθεσιών του Nature 2000 και μέτρων 
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και 
προσαρμογής, καθώς και κατάλληλων 
δεικτών (θωράκιση έναντι του κλίματος 
και της βιοποικιλότητας) πρέπει να 
ενταχθούν με δεσμευτικό τρόπο  σε όλους 
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τους συναφείς τομείς δαπάνης, θέτοντας 
τέρμα σε σχέδια και επιδοτήσεις με 
επιζήμιες επιπτώσεις στο κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 546
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα πρέπει 
να ενταχθούν σε όλους τους συναφείς 
τομείς δαπάνης·

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 
ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· considers, 
consequently, that climate actions should 
be mainstreamed in all relevant sections of 
expenditure, και ότι θα πρέπει να
καθιερωθούν για όλες τις δαπάνες της ΕΕ 
μέσα θωράκισης έναντι του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 547
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 54

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 

54. υπογραμμίζει την ανάγκη μιας 
οριζόντιας προσέγγισης, η οποία θα 



AM\864018EL.doc 79/130 PE462.730v02-00

EL

ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα πρέπει 
να ενταχθούν σε όλους τους συναφείς 
τομείς δαπάνης·

ενσωματώνει μέτρα για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλους 
τους συναφείς τομείς πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών 
πολιτικών· είναι πεπεισμένο ότι η 
νομοθεσία και η αιρεσιμότητα των 
δαπανών της ΕΕ αποτελούν τους 
καθοριστικούς παράγοντες για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 στον τομέα αυτό· θεωρεί 
συνεπώς ότι οι δράσεις για το κλίμα πρέπει 
να ενταχθούν σε όλους τους συναφείς 
τομείς δαπάνης· υπενθυμίζει ότι η 
κλιματική αλλαγή προκαλείται κατά 
κύριο λόγο από εκπομπές βιομηχανικών 
κρατών, και υπογραμμίζει συνεπώς τη 
συνολική ευθύνη που φέρει η ΕΕ για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 548
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας, με την 
καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων και 
την αύξηση της απόδοσης των πόρων και 
της ενεργειακής απόδοσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
αποτελεί έναν από τους κεντρικούς 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 549
Herbert Reul, Markus Pieper
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας, με την 
καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων
και την αύξηση της απόδοσης των πόρων 
και της ενεργειακής απόδοσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
αποτελεί έναν από τους κεντρικούς 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας, και την 
αύξηση της απόδοσης των πόρων και της
ενεργειακής απόδοσης, αποτελεί έναν από 
τους κεντρικούς στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020·

Or. de

Τροπολογία 550
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας, με την 
καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων 
και την αύξηση της απόδοσης των πόρων 
και της ενεργειακής απόδοσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
αποτελεί έναν από τους κεντρικούς 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας, με την 
δικαιότερη εξισορρόπηση οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
κριτηρίων και την αύξηση της απόδοσης 
των πόρων και της ενεργειακής απόδοσης 
για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής, αποτελεί έναν από τους 
κεντρικούς στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020·

Or. it

Τροπολογία 551
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας, με την 
καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων και 
την αύξηση της απόδοσης των πόρων και 
της ενεργειακής απόδοσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
αποτελεί έναν από τους κεντρικούς 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας, με την 
καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων, η 
σταδιακή κατάργηση επιζήμιων για το 
περιβάλλον επιδοτήσεων και την αύξηση 
της απόδοσης των πόρων και της 
ενεργειακής απόδοσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
αποτελεί έναν από τους κεντρικούς 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 552
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας, με την 
καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων και 
την αύξηση της απόδοσης των πόρων και 
της ενεργειακής απόδοσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
αποτελεί έναν από τους κεντρικούς
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας, με την 
καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων και 
την αύξηση της απόδοσης των πόρων και 
της ενεργειακής απόδοσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
αποτελεί έναν από τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. pl

Τροπολογία 553
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. υποστηρίζει συνεπώς την υπόδειξη, 
που συμπεριέλαβε η Επιτροπή στην 

56. υποστηρίζει συνεπώς την υπόδειξη, 
που συμπεριέλαβε η Επιτροπή στην 
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ανασκόπηση του προϋπολογισμού, για την 
ενσωμάτωση υποχρέωσης να 
εξακριβώνεται με διαφανή τρόπο κατά 
πόσον τα τομεακά προγράμματα έχουν 
προωθήσει τους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους 20/20/20 που 
προβλέπονται στη στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και έχουν συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας ‘Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους’·

ανασκόπηση του προϋπολογισμού, να 
εξακριβώνεται με διαφανή τρόπο κατά 
πόσον τα τομεακά προγράμματα έχουν 
προωθήσει τους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους 20/20/20 που 
προβλέπονται στη στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και έχουν συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας ‘Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους’·

Or. pl

Τροπολογία 554
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. υποστηρίζει συνεπώς την υπόδειξη, 
που συμπεριέλαβε η Επιτροπή στην 
ανασκόπηση του προϋπολογισμού, για την 
ενσωμάτωση υποχρέωσης να 
εξακριβώνεται με διαφανή τρόπο κατά 
πόσον τα τομεακά προγράμματα έχουν 
προωθήσει τους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους 20/20/20 που 
προβλέπονται στη στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και έχουν συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας ‘Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους’·

56. υποστηρίζει συνεπώς την υπόδειξη, 
που συμπεριέλαβε η Επιτροπή στην 
ανασκόπηση του προϋπολογισμού, για την 
ενσωμάτωση υποχρέωσης να 
εξακριβώνεται με διαφανή και μετρήσιμο 
τρόπο κατά πόσον τα τομεακά 
προγράμματα συμβάλλουν στην επίτευξη 
των κλιματικών και ενεργειακών στόχων 
20/20/20 που προβλέπονται στη 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της 
εμβληματικής πρωτοβουλίας ‘Μια Ευρώπη 
που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους’·

Or. en

Τροπολογία 555
Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56. υποστηρίζει συνεπώς την υπόδειξη, 
που συμπεριέλαβε η Επιτροπή στην 
ανασκόπηση του προϋπολογισμού, για την 
ενσωμάτωση υποχρέωσης να 
εξακριβώνεται με διαφανή τρόπο κατά 
πόσον τα τομεακά προγράμματα έχουν 
προωθήσει τους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους 20/20/20 που 
προβλέπονται στη στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και έχουν συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας ‘Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους’·

56. υποστηρίζει την υπόδειξη, που 
συμπεριέλαβε η Επιτροπή στην 
ανασκόπηση του προϋπολογισμού, για την 
ενσωμάτωση υποχρέωσης να 
εξακριβώνεται με διαφανή τρόπο κατά 
πόσον τα τομεακά προγράμματα έχουν 
προωθήσει τους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους 20/20/20 που 
προβλέπονται στη στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και έχουν συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας ‘Μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους’·
τονίζει ωστόσο ότι δεν πρέπει να 
υπόκεινται όλοι οι τομείς στην αρχή της 
προστασίας του κλίματος·

Or. de

Τροπολογία 556
Frank Engel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56 a. επισημαίνει ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί 
να καταβάλλει περίπου 7 δισεκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο για το μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο μετά το 2012, και 
ότι οι διεθνείς δεσμεύσεις για την περίοδο 
μετά το 2020 ανέρχονται συνολικά σε 100 
δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ένα 
τρίτο από τα οποία θα πρέπει να αναλάβει 
η ΕΕ εάν διατηρηθεί η σημερινή 
αναλογία· ζητεί να χρηματοδοτείται η 
ευρωπαϊκή δέσμευση με αξιόπιστο τρόπο, 
και υπενθυμίζει ότι μια τέτοιου είδους 
χρηματοδότηση θα συνεπαγόταν ότι το 
προϊόν οποιουδήποτε φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) 
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και κάθε φόρου για εκπομπές άνθρακα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να 
διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για το 
σκοπό αυτό, με αποτέλεσμα να μην 
διατίθεται για τη χρηματοδότηση του 
γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 557
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, εξ ονόματος
της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56 β. εμμένει στο ότι οποιεσδήποτε 
τρέχουσες και μελλοντικές δεσμεύσεις 
χρηματοδότησης προκειμένου να 
βοηθηθούν τα αναπτυσσόμενα κράτη 
κατά την καταπολέμηση της κλιματικής 
μεταβολής ή στην προσαρμογή στις 
συνέπειές της πρέπει να λειτουργούν 
συμπληρωματικά στους τρέχοντες 
προϋπολογισμούς για την ανάπτυξη, με 
παράλληλη διασφάλιση ενός 
ικανοποιητικού βαθμού συνοχής μεταξύ 
των δύο πολιτικών· ζητεί συνεπώς μια 
σαφή διάρθρωση που θα καθορίζει τον 
τρόπο διάθεσης των πόρων στον 
αναπτυξιακό τομέα, αφενός, και για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής για τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, αφετέρου· 

Or. en

Τροπολογία 558
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56 γ. υποστηρίζει την άποψη ότι οι 
εκτιμήσεις των επιπτώσεων στο κλίμα θα 
πρέπει να πραγματοποιούνται για νέα 
έργα που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί 
σημαντική την πρόβλεψη αυτή 
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
λαμβάνονται υπόψη οι προβληματισμοί 
για το κλίμα στον προϋπολογισμό της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 559
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ενέργεια

56 δ. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή εκτιμά 
ότι απαιτείται σημαντική αύξηση των 
επενδύσεων κεφαλαίου για αποδοτική 
ενέργεια μετά την περίοδο χρήσης 
άνθρακα και αποτελεσματικά συστήματα 
μεταφορών· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ μπορεί να παράσχει προστιθέμενη 
αξία και κατά τη συγκέντρωση πόρων, 
προσελκύοντας περαιτέρω δημόσια και 
ιδιωτική χρηματοδότηση ή 
πρωτοποριακά σχέδια, δεδομένου ότι η 
ενεργειακή απόδοση και η μετάβαση σε 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα 
μειώσουν το μέσο κόστος καυσίμων στην 
ΕΕ και την εξάρτηση από εισαγωγές 
ενέργειας, δεδομένου ότι με τις 
καθυστερήσεις θα αυξηθούν οι δαπάνες·

Or. en
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Τροπολογία 560
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

56 ε. επισημαίνει ότι η αύξηση του 
κόστους της ενέργειας θα διευκολύνει την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την 
ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας· με τις σημερινές παγκόσμιες 
τιμές, οι σημαντικές επενδύσεις που 
απαιτούνται μπορούν να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση χωρίς την προσφυγή σε 
κρατικές ενισχύσεις· σε περίπτωση που η 
μείωση των τιμών της αγοράς 
καταστήσει αναγκαίες τις ενισχύσεις, 
τότε αυτές θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθούν με τη φορολόγηση της 
ίδιας της ενέργειας·

Or. fr

Τροπολογία 561
Miguel PortasMarisa Matias

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες·
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να 
εξασφαλίσει την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και τη δυνατότητα 
παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού 

57. κατανοεί ότι οι νέες τεχνολογίες και οι 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν
βασικές προτεραιότητες για τις οποίες 
απαιτείται σημαντική αύξηση των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού· καλεί 
την Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένα 
κριτήρια αναφοράς και να εξασφαλίσει την 
επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και 
τη δυνατότητα παρακολούθησής τους στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
συντονισμού πολιτικής·



AM\864018EL.doc 87/130 PE462.730v02-00

EL

πολιτικής·

Or. pt

Τροπολογία 562
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες·
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να 
εξασφαλίσει την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και τη δυνατότητα 
παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού 
πολιτικής·

57. πιστεύει ότι το νέο Ταμείο 
Καινοτομίας και Αειφορίας πρέπει να 
δίδει προτεραιότητα στην εξέλιξη έργων 
που αφορούν τις τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση 
ενέργειας · καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια 
αναφοράς και να εξασφαλίσει την επίτευξη 
των συμφωνημένων στόχων και τη 
δυνατότητα παρακολούθησής τους στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
συντονισμού πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 563
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

55. πιστεύει ότι η αντιμετώπιση της 
πρόκλησης της βιωσιμότητας, με την 
καθιέρωση περιβαλλοντικών κριτηρίων 
και την αύξηση της απόδοσης των πόρων 
και της ενεργειακής απόδοσης για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
αποτελεί έναν από τους κεντρικούς 

διαγράφεται
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στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 564
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να 
εξασφαλίσει την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και τη δυνατότητα 
παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού 
πολιτικής·

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι η διαφοροποίηση 
των πηγών εφοδιασμού και των οδών 
διαμετακόμισης της ενέργειας, οι νέες 
τεχνολογίες που συνδέονται με τις 
ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές και οι 
πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας 
πρέπει να είναι βασικές προτεραιότητες· 
εφιστά την προσοχή στη σημασία της 
αναζήτησης και εκμετάλλευσης των 
ιδίων ενεργειακών πόρων στο έδαφος των 
κρατών μελών της ΕΕ· καλεί την 
Επιτροπή να αναπτύξει συγκεκριμένα 
κριτήρια αναφοράς και να εξασφαλίσει την 
επίτευξη των συμφωνημένων στόχων και 
τη δυνατότητα παρακολούθησής τους στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
συντονισμού πολιτικής·

Or. pl

Τροπολογία 565
Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι τεχνολογίες, ιδίως 
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και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να 
εξασφαλίσει την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και τη δυνατότητα 
παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού 
πολιτικής·

στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης 
και ενέργειας, πρέπει να παραμείνουν 
βασικές προτεραιότητες· τονίζει ότι πρέπει 
να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες στον 
τομέα των νέων και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια 
αναφοράς και να εξασφαλίσει την επίτευξη 
των συμφωνημένων στόχων και τη 
δυνατότητα παρακολούθησής τους στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
συντονισμού πολιτικής·

Or. de

Τροπολογία 566
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να 
εξασφαλίσει την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και τη δυνατότητα 
παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού 
πολιτικής·

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η 
ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση 
ενέργειας πρέπει να αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες· καλεί την Επιτροπή να 
αναπτύξει συγκεκριμένα κριτήρια 
αναφοράς και να εξασφαλίσει την επίτευξη 
των συμφωνημένων στόχων και τη 
δυνατότητα παρακολούθησής τους στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
συντονισμού πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 567
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho εξ ονόματος της
Ομάδας PPE 
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να 
εξασφαλίσει την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και τη δυνατότητα 
παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού 
πολιτικής·

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες, και 
ζητεί να αυξηθεί η ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση στους τομείς αυτούς·
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να 
εξασφαλίσει την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και τη δυνατότητα 
παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού 
πολιτικής ή σε συνάρτηση με τα εθνικά 
σχέδια δράσης για την ενεργειακή 
απόδοση τα οποία θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να  απορρίπτει η Επιτροπή 
εάν δεν συμφωνούν με τον πρωταρχικό 
στόχο για την ενεργειακή απόδοση·.

Or. en

Τροπολογία 568
Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να 

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες· 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να 
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εξασφαλίσει την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και τη δυνατότητα 
παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού 
πολιτικής·

εξασφαλίσει την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και τη δυνατότητα 
παρακολούθησής τους στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συντονισμού 
πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι στο 
πλαίσιο αυτό περιορίζεται η πρόσθετη 
γραφειοκρατία··

Or. de

Τροπολογία 569
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες·
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς και να 
εξασφαλίσει την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων και τη 
δυνατότητα παρακολούθησής τους στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
συντονισμού πολιτικής·

57. είναι πεπεισμένο ότι το μερίδιο της 
ενέργειας στο επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αυξηθεί· πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες 
και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να 
παραμείνουν βασικές προτεραιότητες·

Or. en

Τροπολογία 570
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57 a. επαναλαμβάνει πόσο σημαντικό 
είναι ένα διαφοροποιημένο μείγμα 
ενεργειακών πηγών της ΕΕ, με πλήρη 
σεβασμό προς την επιλογή κάθε κράτους 
μέλους, που θα πρέπει να στοχεύει στην 
επίτευξη της ασφάλειας του εφοδιασμού, 
στην ανταγωνιστικότητα και τη 
βιωσιμότητα σε μακροπρόθεσμη βάση· 
αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ανάγκη να εξετάζεται ενδελεχώς η 
ενεργειακή ασφάλεια ως εγκάρσιο ζήτημα 
που θα πρέπει να ακολουθεί 
προτεραιότητες σε όλη την επικράτεια 
της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 571
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57 β. τονίζει ότι οι σημερινές δαπάνες για 
ενεργειακά έργα αντικατοπτρίζουν 
εσφαλμένη σειρά προτεραιοτήτων εφόσον 
διατίθενται περισσότερα χρήματα για την 
πυρηνική έρευνα απ’ ότι για την έρευνα 
μη πυρηνικής ενέργειας και περισσότερες 
δαπάνες υποδομών προορίζονται για το 
διαχωρισμό και την αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και τη 
συμβατική ενέργεια απ’ ότι για 
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στο σχέδιο 
αποκατάστασης· πιστεύει επίσης ότι η 
καθυστερημένη καθιέρωση της αρχής 
της επιλεξιμότητας των δαπανών για 
ενεργειακή απόδοση στο στεγαστικό 
τομέα για όλες τις χώρες της ΕΕ και ο 
περιορισμός τους στο 4% της 
χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ αποτελεί 
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χαμένη ευκαιρία που θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί καταλληλότερα στο νέο 
ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 572
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57 γ. πιστεύει ότι οι μαζικές επενδύσεις 
που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ για τα 
προσεχή 10 χρόνια θα πρέπει να 
προέρχονται κατά κύριο λόγο από τον 
ιδιωτικό τομέα αλλά τούτο δεν θα ήταν 
εφικτό αν δεν δημιουργηθούν κατάλληλα 
κίνητρα με τα ταμεία της ΕΕ και εθνικά 
δημόσια ταμεία, ιδίως σε τομείς όπως οι 
διασυνοριακές διασυνδέσεις, ο 
εκσυγχρονισμός των υφισταμένων 
ενεργειακών δικτύων, η αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, η 
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας 
και η σύνδεση των υφισταμένων «νήσων 
ενέργειας»· θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές 
πηγές χρηματοδότησης, όπως τα 
διαρθρωτικά ταμεία και τα ομόλογα 
έργων, πρέπει να διατίθενται σε ευρύτερη 
κλίμακα με στόχο την επίτευξη των 
ενεργειακών στόχων της ΕΕ· πιστεύει ότι 
η υπερβολική εξάρτηση από τα ταμεία 
συνοχής τόσο θα διατάρασσε τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και θα 
συντελούσε στην ανεπαρκή 
χρηματοδότηση του ενεργειακού τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 573
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57 δ. επισημαίνει ότι κατά τη μετάβαση 
στη βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας 
πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
στους ευάλωτους ευρωπαίους πολίτες που 
αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από την 
ενεργειακή πενία, και θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης πόρων της ΕΕ για τη 
στήριξη ευάλωτων ομάδων όταν 
πραγματοποιούν βελτιώσεις στον τομέα 
της ενεργειακής απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 574
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί 
η χρηματοδότηση της έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης 
στον τομέα της ενέργειας για να 
αναπτυχθεί μια καθαρή και προσιτή σε 
όλους ενέργεια· υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) και ζητεί την πλήρη υλοποίησή του 
κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 575
Cornelis de Jong, Jürgen Klute
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η
χρηματοδότηση της έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
στον τομέα της ενέργειας για να 
αναπτυχθεί μια καθαρή και προσιτή σε 
όλους ενέργεια· υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) και ζητεί την πλήρη υλοποίησή του 
κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ·

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση για 
την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη 
και την επίδειξη στον τομέα της ενέργειας 
για να αναπτυχθεί μια καθαρή και προσιτή 
σε όλους ενέργεια· υπογραμμίζει την 
έλλειψη χρηματοδότησης για το ήδη 
εγκριθέν Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών 
(Σχέδιο SET) και ζητεί την πλήρη 
υλοποίησή του κατά τη διάρκεια του 
επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 576
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της 
ενέργειας για να αναπτυχθεί μια καθαρή
και προσιτή σε όλους ενέργεια· 
υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) και ζητεί την πλήρη υλοποίησή του 
κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ·

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η
χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της 
ενέργειας για να αναπτυχθεί μια βιώσιμη 
και προσιτή σε όλους ενέργεια· 
υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το μη πυρηνικό 
σκέλος του εγκριθέντος Σχεδίου 
Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο SET) 
και ζητεί την πλήρη υλοποίησή του κατά 
τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 577
Herbert Reul, Markus Pieper
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της 
ενέργειας για να αναπτυχθεί μια καθαρή 
και προσιτή σε όλους ενέργεια· 
υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) και ζητεί την πλήρη υλοποίησή του 
κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ·

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της 
ενέργειας για να αναπτυχθεί μια καθαρή 
ενέργεια· υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET), καθώς και για τεχνολογίες που δεν 
λαμβάνονται ακόμη υπόψη στο σχέδιο 
αυτό, όπως η αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας, και ζητεί την πλήρη υλοποίησή 
του κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ·

Or. de

Τροπολογία 578
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho εξ ονόματος της
Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της 
ενέργειας για να αναπτυχθεί μια καθαρή 
και προσιτή σε όλους ενέργεια· 
υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) και ζητεί την πλήρη υλοποίησή του 
κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ·

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της 
ενέργειας για να αναπτυχθεί μια καθαρή 
και προσιτή σε όλους ενέργεια· 
υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) καθώς και για τεχνολογίες, όπως 
της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
που δεν καλύπτονται ακόμη από το 
σχέδιο αυτό και ζητεί την πλήρη 
υλοποίησή του κατά τη διάρκεια του 
επόμενου ΠΔΠ· τονίζει την ανάγκη να 
παρασχεθεί δημόσια χρηματοδοτική 
στήριξη στον τομέα αυτό που θα 
διευκολύνει επίσης την ΕΕ να τηρήσει 
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στις διεθνείς της συμφωνίες· 

Or. en

Τροπολογία 579
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της 
ενέργειας για να αναπτυχθεί μια καθαρή 
και προσιτή σε όλους ενέργεια· 
υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) και ζητεί την πλήρη υλοποίησή του 
κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ·

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της 
ενέργειας για να αναπτυχθεί μια καθαρή 
και προσιτή σε όλους ενέργεια· 
υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) και ζητεί την πλήρη υλοποίησή του, 
συμπεριλαμβανομένης της επαρκούς 
χρηματοδότησης, κατά τη διάρκεια του 
επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 580
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της 
ενέργειας για να αναπτυχθεί μια καθαρή
και προσιτή σε όλους ενέργεια· 
υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) και ζητεί την πλήρη υλοποίησή του 

58. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και επίδειξης στον τομέα της 
ενέργειας για να αναπτυχθεί μια 
ανανεώσιμη και προσιτή σε όλους 
ενέργεια· υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδότησης για το ήδη εγκριθέν 
Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Σχέδιο 
SET) και ζητεί την πλήρη υλοποίησή του 
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κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ· κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 581
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58 a. λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες 
ανάγκες για χρηματοδότηση στους τομείς 
των υποδομών των μεταφορών και της 
ενέργειας, και ενόψει του θετικού 
εξωτερικού αντίκτυπου των έργων 
αυτών, τονίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που 
παρέχει κίνητρα για την προώθηση 
μακροπρόθεσμων δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς 
αυτούς· ζητεί ειδικότερα να 
προσαρμοστούν οι λογιστικές, οι 
φορολογικές διατάξεις καθώς και οι 
κανόνες για υποβολή εκθέσεων στις 
ιδιαίτερες παραμέτρους αυτής της 
μορφής επενδύσεων και να 
δημιουργηθούν καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα σε συνεργασία 
με μακροπρόθεσμους επενδυτές·

Or. en

Τροπολογία 582
Nίκη Τζαβέλα

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58 β. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
αναπτύξει περισσότερο τις ενεργειακές 
υποδομές της και να επενδύει στις πηγές 
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και τους πόρους της μέσω διερεύνησης, 
εκμετάλλευσης και εξόρυξης (λ.χ. 
σχιστολιθικού φυσικού αερίου, 
αποθεμάτων φυσικού αερίου) 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη 
και ανταγωνιστικότητα· προς την 
κατεύθυνση αυτή, υποστηρίζει τη 
δημιουργία ενός συστήματος ομολόγων 
έργων της ΕΕ το οποίο, σε συνεργασία με 
την ΕΤΕπ και με την εγγύηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, θα 
αντιμετωπίζει την απροθυμία των 
ιδιωτικών επενδύσεων και τους σοβαρούς 
περιορισμούς των εθνικών 
προϋπολογισμών · προτρέπει, συνεπώς, 
την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο 
δυνατό συγκεκριμένες νομοθετικές 
προτάσεις για την εφαρμογή της 
εναλλακτικής αυτής πηγής 
χρηματοδότησης για μεγάλα έργα 
ενεργειακών υποδομών με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 583
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μια συνδεδεμένη Ευρώπη

58 γ. επισημαίνει τη σημασία του τομέα 
των μεταφορών για την ευρωπαϊκή 
βιομηχανική πολιτική, τόσο στο επίπεδο 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
όσο και στο επίπεδο των θέσεων 
εργασίας· πιστεύει ότι η προσεχής 
χρηματοδοτική περίοδος πρέπει να δίδει 
την ευκαιρία στον ευρωπαϊκό τομέα  
μεταφορών να εδραιώσει την ηγετική του 



PE462.730v02-00 100/130 AM\864018EL.doc

EL

θέση σε πράσινες, ασφαλείς και ευφυείς 
τεχνολογίες, οι οποίες θα συμβάλλουν σε 
ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη 
και οικονομική και κοινωνική συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 584
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας. Ευρωπαϊκή ενεργειακή υποδομή

Or. en

Τροπολογία 585
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων·
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων·
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υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 586
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων·
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών στόχων·

Or. en

Τροπολογία 587
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
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εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων· 
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
διαφοροποίησης οδών και πηγών 
εφοδιασμού, την αύξηση της αναλογίας 
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων· 
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση διασυνοριακών έργων 
ενεργειακής υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 588
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho εξ ονόματος της
Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων· 
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης 
μεγάλων έργων επίδειξης, και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, 
διασυνδέσεις με τρίτες χώρες, 
διαφοροποίηση πηγών και οδών για τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
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μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

ενεργειακών και κλιματικών στόχων· 
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ έως το 2020 που θα πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί κατά πρώτο και κύριο 
λόγο από την τιμολόγηση της ενέργειας· 
τονίζει την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης για έργα ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας και την ευκαιρία που 
προσφέρουν οι καινοτόμοι χρηματοδοτικοί 
μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση έργων 
ενεργειακής υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 589
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων·
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την αύξηση των επενδύσεων 
στο δημόσιο ενεργειακό τομέα, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων·
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·
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Or. pt

Τροπολογία 590
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων· 
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων· 
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ, ιδίως για να διασφαλιστεί η 
δυνατότητα μετάδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων παραγωγικών 
ικανοτήτων και επενδύσεων σε δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας· τονίζει την ανάγκη 
να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

Or. fi

Τροπολογία 591
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων· 
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων· 
λαμβάνει γνώση εκτιμήσεων ότι στον 
τομέα αυτό χρειάζονται σημαντικές 
επενδύσεις, ύψους περίπου 1 τρισ. ευρώ· 
τονίζει την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο 
αντίκτυπος της ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης και την ευκαιρία που 
προσφέρουν οι καινοτόμοι χρηματοδοτικοί 
μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση έργων 
ενεργειακής υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη 
εστιάζοντας σαφώς σε ταχείες επενδύσεις 
σε ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, σε 
γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης εντός 
της ΕΕ, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
αποκεντρωμένα έξυπνα δίκτυα διανομής· 

Or. en

Τροπολογία 592
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 

59. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της 
ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής, 
ανάπτυξη έξυπνων δικτύων και δημιουργία 
διασυνδέσεων, που είναι απαραίτητα 
στοιχεία για την υλοποίηση της 
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εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων· 
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη·

εσωτερικής ενεργειακής αγοράς, τη 
βελτίωση της ασφάλειας του 
ανεφοδιασμού και την επίτευξη των 
ενεργειακών και κλιματικών στόχων· 
πιστεύει ότι στον τομέα αυτό χρειάζονται 
σημαντικές επενδύσεις, ύψους περίπου 1 
τρισ. ευρώ· τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και την 
ευκαιρία που προσφέρουν οι καινοτόμοι 
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
χρηματοδότηση έργων ενεργειακής 
υποδομής που έχουν βασική 
προτεραιότητα για την Ευρώπη· τονίζει 
την ανάγκη να διατεθούν σημαντικές 
πιστώσεις από τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για καινοτόμα 
χρηματοπιστωτικά μέσα στον τομέα 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 593
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59 a. πιστεύει ότι υπάρχουν δυνατότητες 
να στηρίζουν τα διαρθρωτικά ταμεία 
ειδικές επενδύσεις στις υποδομές 
ενέργειας· θεωρεί ότι οι επενδύσεις αυτές 
πρέπει ωστόσο να περιορίζονται σε 
περιοχές στις οποίες για πολιτικούς και 
γεωγραφικούς λόγους περιορίζονται σε 
μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες εφοδιασμού 
σε ενέργεια· ζητεί να εξαρτάται πάντοτε η 
στήριξη των διαρθρωτικών ταμείων από 
την προϋπόθεση να ακολουθείται κατά 
κύριο λόγο μια εμπορική προσέγγιση και 
να τηρείται η αρχή της κοινής ευθύνης 
για τη χρηματοδότηση·

Or. de
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Τροπολογία 594
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59 β. τονίζει την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης 
προσδίδοντάς της καταλυτικό ρόλο για 
την κινητοποίηση, τη συγκέντρωση και 
τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών 
χρηματοδοτικών πόρων για έργα 
υποδομής ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, 
μεταξύ των οποίων ο Νότιος Διάδρομος 
Φυσικού Αερίου και άλλες διαδρομές 
προς διαφοροποίηση του εφοδιασμού σε 
φυσικό αέριο·

Or. en

Τροπολογία 595
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59 γ. τονίζει ότι κατά τη χρηματοδότηση 
των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας 
(ΔΕΔ-Ε) θα πρέπει κατά το δυνατόν να 
δοθεί προτεραιότητα σε έργα που 
βασίζονται σε ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας· 

Or. en

Τροπολογία 596
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 
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Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών Μεταφορές και διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών,

Or. en

Τροπολογία 597
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών Μεταφορές και διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών,

Or. en

Τροπολογία 598
Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Bogusław Liberadzki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59 δ. υπενθυμίζει ότι ο τομέας των 
μεταφορών αποτελεί τη βάση της 
οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας της Ευρώπης, ότι ο 
τομέας αυτός αντιπροσωπεύει το 4,6% 
του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εφόσον απασχολεί 9,2 εκατομμύρια 
άτομα, και ότι, τόσο επιτρέποντας την 
επικοινωνία μεταξύ ατόμων και 
κοινοτήτων όσο και παρέχοντας το 
δίκτυο που διευκολύνει την ανάπτυξη του 
ενδοευρωπαϊκού εμπορίου και την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ο 
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τομέας είναι σημαντικός λόγω της 
δυνητικής συμβολής του στην 
εξασφάλιση της κοινωνικής, οικονομικής 
και εδαφικής συνοχής· 

Or. en

Τροπολογία 599
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν 
στην άρση των σημείων συμφόρησης και 
εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή 
στην οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη 
μέλη μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα 
ΔΕΔ-Μ πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

60. υπογραμμίζει, ότι η επένδυση σε 
αποτελεσματικές διασυνοριακές 
υποδομές μεταφορών διαδραματίζει 
καίριο ρόλο επιτρέποντας στην Ευρώπη 
να προασπίζει την ανταγωνιστικότητά 
της και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη 
μετά την κρίση, προωθώντας παράλληλα 
την ευρωπαϊκή, βιομηχανική και 
τεχνολογική ανάπτυξη, την ενίσχυση της 
απασχόλησης και τη σύνδεση 
απομονωμένων περιοχών της ΕΕ με το 
υπόλοιπο τμήμα της Ευρώπης· πιστεύει 
ότι θα εξασφαλίσει ένα πραγματικό 
ευρωπαϊκό βασικό δίκτυο και δεν θα 
συντελέσει στη συσσώρευση εθνικών 
έργων και ότι θα πρέπει να βελτιώσει την 
κοινωνική και εδαφική συνοχή, να 
δημιουργήσει ένα βιώσιμο και 
διαλειτουργικό σύστημα μεταφορών που 
θα αναπτύσσει νέες πιο πράσινες και 
περιβαλλοντικά αποτελεσματικές 
μεταφορές για την αντιμετώπιση 
προβληματισμών για το κλίμα, καθώς και 
για τη βελτίωση της ασφάλειας, της 
άνεσης και της προσβασιμότητας των 
ευρωπαίων πολιτών· πιστεύει ότι οι 
διασυνοριακές μεταφορές πρέπει να 
αποτελούν βασική προτεραιότητα στο 
επόμενο ΠΔΠ όπως και η περαιτέρω 
ανάπτυξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
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Ουρανού·

Or. en

Τροπολογία 600
Bogusław Liberadzki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν 
στην άρση των σημείων συμφόρησης και 
εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή 
στην οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη 
μέλη μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα 
ΔΕΔ-Μ πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

60. υπογραμμίζει, ότι η επένδυση σε 
αποτελεσματικές διασυνοριακές 
υποδομές μεταφορών διαδραματίζει 
καίριο ρόλο επιτρέποντας στην Ευρώπη 
να προασπίζει την ανταγωνιστικότητά 
της και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη 
μετά την κρίση, προωθώντας παράλληλα 
την ευρωπαϊκή, βιομηχανική και 
τεχνολογική ανάπτυξη, την ενίσχυση της 
απασχόλησης και τη σύνδεση 
απομονωμένων περιοχών της ΕΕ με το 
υπόλοιπο τμήμα της Ευρώπης, και ότι θα 
βελτιώσει την κοινωνική και 
περιφερειακή συνοχή, θα δημιουργήσει 
ένα βιώσιμο και διαλειτουργικό σύστημα 
μεταφορών που θα αναπτύσσει νέες πιο 
πράσινες και περιβαλλοντικά 
αποτελεσματικές μεταφορές για την 
αντιμετώπιση προβληματισμών για το 
κλίμα καθώς και για τη βελτίωση της 
ασφάλειας, της άνεσης και της 
προσβασιμότητας των ευρωπαίων 
πολιτών· θεωρεί ότι με τα ΔΕΔ-Ν 
μπορούμε να επιττευχθεί μια Ευρώπη που 
χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της· 

Or. en

Τροπολογία 601
Isabelle Durant, Bas Eickhout
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
άρση των σημείων συμφόρησης και 
εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή
στην οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη 
μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
εξασφάλιση διασυνοριακής υποδομής
στην οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη 
μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ,  αλλά η 
χρηματοδότηση των έργων 
προτεραιότητας πρέπει να επανεξετασθεί 
υπό το πρίσμα της επιτόπιας προόδου  
και αξιολογώντας εάν τα έργα που έως 
τώρα λάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της 
χρηματοδοτικής στήριξης εξακολουθούν 
να είναι αξιόπιστα ή τα σημαντικότερα 
για την επίτευξη των κλιματικών και 
ενεργειακών στόχων της ΕΕ του 2020 ή 
των στόχων για την ασφάλεια που 
αναφέρονται στη Λευκή Βίβλο της 
Επιτροπής για τις μεταφορές· 

Or. en

Τροπολογία 602
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
άρση των σημείων συμφόρησης και 
εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή στην 
οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη 
μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη αποτελεσματικού, 
συνδυασμένου και συνεκτικού δικτύου 
μεταφορών της ΕΕ και την αντιμετώπιση 
του ζητήματος της έλλειψης πρόσβασης 
και ανεπαρκούς διαλειτουργικότητας 
μεταξύ διαφόρων τμημάτων της ΕΕ, στην 
άρση των σημείων συμφόρησης και 
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εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή στην 
οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη 
μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 603
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
άρση των σημείων συμφόρησης και 
εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή στην 
οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη 
μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
άρση των σημείων συμφόρησης,  στην 
εξάλειψη φυσικών φραγμών, όπως 
διαφορετικό περ1τύπωμα των 
σιδηροδρόμων, .και εξασφαλίζουν 
διασυνοριακή υποδομή στην οποία δεν θα 
επένδυαν τα κράτη μέλη μόνα τους και 
ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας την άρση 
ρυθμιστικών εμποδίων που 
παρεμβάλλονται στον ανταγωνισμό του 
σιδηροδρομικού τομέα·  θεωρεί συνεπώς 
ότι τα ΔΕΔ-Μ πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 604
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της
Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
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σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
άρση των σημείων συμφόρησης και 
εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή στην 
οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη 
μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
άρση των σημείων συμφόρησης και 
εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή, και 
βελτιώνουν τη χρήση συστημάτων 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και 
πληροφόρησης στην οποία δεν θα 
επένδυαν τα κράτη μέλη μόνα τους· θεωρεί 
συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ πρέπει να 
αποτελούν βασική προτεραιότητα στο 
επόμενο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 605
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
άρση των σημείων συμφόρησης και 
εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή στην 
οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη
μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
άρση των σημείων συμφόρησης και 
εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή στην 
οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη 
μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στο 
επόμενο ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 606
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60. πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
άρση των σημείων συμφόρησης και 

60.  πιστεύει ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) προσφέρουν 
σημαντική ΕΠΑ, καθώς συμβάλλουν στην 
άρση των σημείων συμφόρησης και 
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εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή στην 
οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη 
μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αποτελούν βασική 
προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

εξασφαλίζουν διασυνοριακή υποδομή στην 
οποία δεν θα επένδυαν τα κράτη μέλη 
μόνα τους· θεωρεί συνεπώς ότι τα ΔΕΔ-Μ, 
τα οποία πρέπει να τελούν υπό δημόσια 
ιδιοκτησία και διαχείριση, πρέπει να 
αποτελούν βασική προτεραιότητα στο 
επόμενο ΠΔΠ·

Or. pt

Τροπολογία 607
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 60 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

60 a. πιστεύει ότι η αιρεσιμότητα πρέπει 
να ενισχυθεί καθιερώνοντας την αρχή της 
«εκμετάλλευσης ή στέρησης» 
(αποδέσμευσης)· πιστεύει ότι σε 
περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται η 
χρηματοδότηση που έχει διατεθεί, οι 
πόροι των ταμείων μεταφορών που δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν 
αποδεσμευθεί πρέπει να παραμείνουν 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να μην 
επιστραφούν στα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 608
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 

61. θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η 
αύξηση των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς 
και ένας αυξημένος συντονισμός ανάμεσα 
στη χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
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μεταφορών· θεωρεί ότι οι 
χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να τελούν υπό την αίρεση της 
τήρησης των γενικών αρχών της 
ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών·

μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 609
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout, Isabelle Durant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι 
χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να τελούν υπό την αίρεση της 
τήρησης των γενικών αρχών της 
ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών·

61. θεωρεί ότι απαιτούνται βελτιώσεις 
στη χρήση είναι απαραίτητη η αύξηση των 
πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών, συμπεριλαμβάνοντας 
βιώσιμες υποχρεώσεις ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 610
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι 
χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής
πρέπει να τελούν υπό την αίρεση της 

61. θεωρεί ότι η αξιολόγηση της 
στρατηγικής και των έργων πρέπει να 
βελτιωθεί και να είναι δεσμευτική η 
συνεκτίμηση βιώσιμων εναλλακτικών 
λύσεων κατά την λήψη αποφάσεων για τη 
διάθεση των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, και ότι 
ο αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
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τήρησης των γενικών αρχών της 
ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών·

χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· είναι απαραίτητος καθώς και 
ότι οι δαπάνες από τα ταμεία αυτά πρέπει 
να τελούν υπό την αίρεση της τήρησης 
ορισμένων προϋποθέσεων, όπως η 
αποφυγή εξωτερικών δαπανών, η 
συμβολή στη μετάβαση σε βιωσιμότερα 
μέσα μεταφορών, η θέσπιση βιώσιμου 
σχεδίου αστικής κινητικότητας υψηλής 
ποιότητας όταν τα έργα σχετίζονται με 
αστικές στρατηγικές ή έχουν άμεσο ή 
έμμεσο αντίκτυπο στην αστική 
κινητικότητα· 

Or. en

Τροπολογία 611
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι 
χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να τελούν υπό την αίρεση της 
τήρησης των γενικών αρχών της 
ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών·

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και 
αυξημένος συντονισμός μεταξύ της ΕΕ 
και των κρατών μελών και ανάμεσα στις 
αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές 
για τα ΔΕΔ-Μ και τις στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραμμές συνοχής της ΕΕ 
προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή 
κατά τη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων 
μεταξύ της ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο 
τηρώντας πλήρως τις κατευθυντήριες 
γραμμές, προκειμένου με τον τρόπο αυτό 
να χρησιμοποιούνται καλύτερα οι 
διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης  και 
για να αυξάνεται η προστιθέμενη αξία της 
κατά την εφαρμογή στόχων της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 612
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις 
από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν 
υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών·

61. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση των 
πόρων για τα ΔΕΔ-Μ θα απαιτήσει 
συνολική επένδυση 500 δισεκατομμυρίων 
ευρώ κατά την περίοδο 2007-2020, από 
τα οποία 270 δισεκατομμύρια ευρώ θα 
προορίζονται για άξονες προτεραιότητας 
με σαφή δέσμευση εκ μέρους των κρατών 
μελών καθώς και τον αυξημένο 
συντονισμό ανάμεσα στη χρηματοδότηση 
των ΔΕΔ-Μ και τη χρηματοδότηση 
συνοχής για έργα μεταφορών· θεωρεί ότι οι 
χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να τελούν υπό την αίρεση της 
τήρησης των γενικών αρχών της 
ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 613
Bogusław Liberadzki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις 
από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν 
υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών·

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ σε 500 
δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 
2007-2020, από τα οποία 270 
δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για 
άξονες προτεραιότητας  καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις 
από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν 
υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών 
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αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών··

Or. en

Τροπολογία 614
Reimer Böge, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, László Surján εξ ονόματος της
Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις 
από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν 
υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών·

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ, η 
διασυνοριακή συνεργασία  και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· τονίζει το ρόλο που 
διαδραμματίζουν καινοτόμα μέσα 
χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων 
κοινοπραξιών του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα και ομολόγων έργων, στη 
χρηματοδότηση των έργων αυτών· θεωρεί 
ότι οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο 
Συνοχής και άλλα αντίστοιχα 
διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να τελούν υπό 
την αίρεση της τήρησης των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών· πιστεύει, ταυτόχρονα, ότι η 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ πρέπει να 
συμβάλει ενεργά στους στόχους της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
174 της ΣΛΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 615
Anneli Jäätteenmäki
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις 
από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν 
υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών·

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· τονίζει ότι, κατά την 
προετοιμασία του συντονισμού, πρέπει να 
συνεκτιμούνται οι απόψεις των 
περιφερειακών αρχών σε διαδρόμους και 
πόλεις ΔΕΔ-Μ που εξυπηρετούν ως 
κόμβοι μεταφορών·  θεωρεί ότι οι 
χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να τελούν υπό την αίρεση της 
τήρησης των γενικών αρχών της 
ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών·

Or. fi

Τροπολογία 616
Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις 
από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν 
υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών·

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση για έργα μεταφορών στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και 
της εδαφικής συνεργασίας· θεωρεί ότι οι 
χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής 
πρέπει να τελούν υπό την αίρεση της 
τήρησης των γενικών αρχών της 
ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών·

Or. en
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Τροπολογία 617
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις 
από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν 
υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών·

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις 
από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν 
υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
δημόσιων μεταφορών·

Or. pt

Τροπολογία 618
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις 
από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν 
υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών·

61. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η αύξηση 
των πόρων για τα ΔΕΔ-Μ, καθώς και ένας 
αυξημένος συντονισμός ανάμεσα στη 
χρηματοδότηση των ΔΕΔ-Μ και τη 
χρηματοδότηση συνοχής για έργα 
μεταφορών· θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις 
από το Ταμείο Συνοχής πρέπει να τελούν 
υπό την αίρεση της τήρησης των γενικών 
αρχών της ευρωπαϊκής πολιτικής 
μεταφορών· πρέπει ειδικότερα να δίδεται 
προτεραιότητα σε έργα με ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και με βάση ανάλυση 
του κόστους και της ωφέλειας.

Or. en
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Τροπολογία 619
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος  61 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61 a. τονίζει επιπλέον, τα πλεονεκτήματα
που παρέχονται με τη στήριξη
στρατηγικών και νέων τεχνολογιών για τη
μείωση των ατυχημάτων ((ERTMS),την
αποφυγή των μεταφορών, την
εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, 
τη μείωση της ηχορύπανσης στην  πηγή
της, τα άϋλα δίκτυα, την καλύτερη χρήση 
των δυνατοτήτων που παρέχουν οι 
υφιστάμενες υποδομές(ERTMS, RIS, 
ITS, κ.α.), τη μεγαλύτερη ενεργειακή 
απόδοση τεχνολογιών για οχήματα, ή 
τοπικές πολιτικές εφοδιασμού που 
εξασφαλίζουν βιώσιμες αλυσίδες 
εφοδιασμού και συστήματα 
υλικοτεχνικής μέριμνας· 

Or. en

Τροπολογία 620
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς·



PE462.730v02-00 122/130 AM\864018EL.doc

EL

σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

Or. en

Τροπολογία 621
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να βρίσκει λύσεις για  το ζήτημα 
της διαλειτουργικότητας μεταξύ των 
εθνικών καθώς και των διασυνοριακών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου· πιστεύει ότι θα 
πρέπει να γίνεται μεγαλύτερη χρήση των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων και να δημιουργηθούν άϋλες 
υποδομές και συστήματα διαχείρισης της 
κυκλοφορίας· 

Or. en

Τροπολογία 622
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της
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Ομάδας ALDE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες και 
αποτελεσματικές ροές μεταφορών, με 
ταυτόχρονη αποδοτική αξιοποίηση της 
συνδυασμένης χρήσης τρόπων μεταφοράς· 
θεωρεί ότι η επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου, και να 
εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη χρήση των 
εσωτερικών πλωτών οδών και των 
θαλάσσιων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων··

Or. en

Τροπολογία 623
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, όπως οι σιδηρόδρομοι και οι 
εσωτερικοί πλωτοί οδοί, με ταυτόχρονη 
αποδοτική αξιοποίηση της συνδυασμένης 
χρήσης τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
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κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

Or. it

Τροπολογία 624
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, δίδοντας προσοχή στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρατών 
μελών και με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

Or. en

Τροπολογία 625
Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να δίδεται 
προτεραιότητα σε έργα ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας και να υλοποιηθεί 
μια γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

Or. en

Τροπολογία 626
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 

62. καλεί την Επιτροπή να λάβει 
ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη να 
μετατοπιστούν οι ροές εμπορευμάτων και 
επιβατών προς περισσότερο βιώσιμες ροές 
μεταφορών, με ταυτόχρονη αποδοτική 
αξιοποίηση της συνδυασμένης χρήσης 
τρόπων μεταφοράς· θεωρεί ότι η 
επικείμενη αναθεώρηση των 
κατευθυντήριων γραμμών για τα ΔΕΔ-Μ 
πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα της 
διαλειτουργικότητας μεταξύ των εθνικών 
σιδηροδρομικών συστημάτων και να 
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καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου·

καθιερώνει αιρεσιμότητα για τις δαπάνες 
της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθεί μια 
γνήσια πολιτική ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου, που θα βασίζεται 
σε συστήματα δημόσιων μεταφορών·

Or. pt

Τροπολογία 627
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62 a. τονίζει ότι η χρηματοδότηση των 
ΔΕΔ-Μ θα πρέπει κατά το δυνατό να 
δίδει προτεραιότητα σε μεταφορές 
χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα 

Or. en

Τροπολογία 628
Reimer Böge, Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual, Μαριέττα Γιαννάκου, Ιωάννης
Κασουλίδης, Giovanni La Via εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τουρισμός
62 β. υπενθυμίζει ότι ο τουρισμός 
αποτελεί νέα αρμοδιότητα της ΕΕ 
σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, 
πράγμα που θα πρέπει, συνεπώς, να 
αντικατοπτρίζεται επίσης στο προσεχές 
ΠΔΠ·  τονίζει τη σημαντική συμβολή του 
τουρισμού στην ευρωπαϊκή οικονομία και 
πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για 
τον τουρισμό πρέπει να στοχεύει στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του 
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τομέα και να στηρίζεται με επαρκή 
χρηματοδότηση για τη προσεχή περίοδο· 

Or. en

Τροπολογία 629
Reimer Böge, Μαριέττα Γιαννάκου, Ιωάννης Κασουλίδης εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θαλάσσια πολιτική
62 γ. θεωρεί ότι η ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική πρέπει να 
ακολουθείται και να προσανατολίζεται 
στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
αφορούν τις παράκτιες ζώνες και τις 
θαλάσσιες λεκάνες και την υποστήριξη 
της γαλάζιας ανάπτυξης και μιας 
βιώσιμης θαλάσσιας οικονομίας 
σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020· 
ζητεί να εντείνει η ΕΕ τις προσπάθειές 
της για τη στήριξη μιας φιλόδοξης 
θαλάσσιας πολιτικής που θα επιτρέπει 
στην Ευρώπη να ισχυροποιήσει τη θέση 
της στον στρατηγικό αυτό τομέα· 
υποστηρίζει επίμονα ότι πρέπει να τεθούν 
στη διάθεση αυτής της πολιτικής τα 
κατάλληλα δημοσιονομικά μέσα

Or. en

Τροπολογία 630
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62 δ. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που θα 
διαδραματίζουν ολοένα και περισσότερο 
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η θάλασσα και οι ωκεανοί στην 
οικονομική μεγέθυνση του αύριο σε 
παγκόσμια κλίμακα· ζητεί, ως εκ τούτου, 
να ενταθούν οι προσπάθειες της Ευρώπης 
στον τομέα αυτό, στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, 
που θα επιτρέπει στην Ευρώπη να 
συναγωνίζεται τα άλλα παγκόσμια 
μεγαθήρια σε αυτό τον τομέα 
στρατηγικής σημασίας·

Or. fr

Τροπολογία 631
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή

Or. en

Τροπολογία 632
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
τίτλος ενότητας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Κοινωνική και εδαφική συνοχή για την 
εξασφάλιση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης· 

Or. de

Τροπολογία 633
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong
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Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Συνοχή για την κοινωνική ένταξη, την 
απασχόληση και την ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 634
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση 
62 ε. υπενθυμίζει ότι η πολιτική για τη 
συνοχή προσλαμβάνει αυξημένη 
σπουδαιότητα με την έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας και τη θέσπιση 
της αρχής της εδαφικής συνοχής στο 
πλαίσιό της, και ότι μια ισχυρή πολιτική 
για τη συνοχή αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχή κοινή δράση 
της ΕΕ 

Or. en

Τροπολογία 635
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

62 στ. υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός πρέπει να υποστηρίζει 
την επίτευξη των στόχων που 
καθορίζονται στις συνθήκες, όπως η 
κοινωνική, οικονομική και εδαφική 
συνοχή·
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Or. pl

Τροπολογία 636
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 62 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση 

62 ζ. υποστηρίζει την άποψη ότι η 
πολιτική για τη συνοχή δεν υπόκειται στη 
στρατηγική ΕΕ 2020, ενώ συμβάλλει σε 
μεγάλο βαθμό στην επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων της ΕΕ 2020· 
πιστεύει ότι μια υγιής και αυτόνομη 
πολιτική συνοχής αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχή κοινή δράση 
της ΕΕ δεδομένου ότι συμβάλλει στη 
μείωση των ανισοτήτων σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο και επιτρέπει την 
ενοποίηση στρατηγικών στόχων και 
τοπικών αναγκών με τις επιτόπιες 
δυνατότητες· τονίζει ότι η πολιτική της 
συνοχής, με τον "οριζόντιο" χαρακτήρα 
της, συμβάλλει στην υλοποίηση όλων των 
στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 και ότι 
τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη 
διάρθρωση του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου μετά το 2013 

Or. en


