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Τροπολογία 201
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17a. ζητεί πλήρη επανεξέταση των 
δαπανών του σημερινού ΠΔΠ με στόχο 
τον εντοπισμό των δαπανών που έχουν 
ζωτική σημασία για την επίτευξη των 
στόχων πολιτικής της Ένωσης καθώς και 
των λιγότερο σημαντικών δαπανών, με 
στόχο την ανακατανομή του 30% των 
δαπανών από τομείς που δεν είναι πλέον 
σημαντικοί σε τομείς υψηλής 
προτεραιότητας, ελευθερώνοντας έτσι 
οικονομικούς πόρους από άλλους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 202
Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. υπογραμμίζει ότι η απόδοση 
προτεραιότητας στις δαπάνες της ΕΕ που 
διατίθενται με αποτελεσματικό και 
αποδοτικό τρόπο καθώς και η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνέργειας 
καθιστούν δυνατές εξοικονομήσεις ύψους 
έως 5% σε όλους τους τομείς του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, χωρίς να 
περιορίζεται ο αντίκτυπος ή η ποιότητα 
της κοινοτικής πολιτικής· υποστηρίζει 
την πραγματοποίηση περικοπών, εκτός 
εάν αποδεικνύεται υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία της ΕΕ· τονίζει ότι οι 
εξοικονομήσεις που εξασφαλίζονται μέσω 
των περικοπών θα πρέπει να 
ανακατανεμηθούν σε τομείς με 
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υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία 
και πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 203
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. λαμβάνει υπό σημείωση τη μελέτη 
σκοπιμότητας σχετικά με την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στον προϋπολογισμό, στην οποία 
διατυπώνεται το συμπέρασμα ότι πρέπει 
να θεσπιστούν μέθοδοι ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό στη φάση του σχεδιασμού 
του ΠΔΠ και κατά τη μετέπειτα εκτέλεση 
και παρακολούθηση των 
προϋπολογισμών και τονίζει ότι η 
συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου 
κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού  
θα καταστήσει πιο αποδοτικές τις 
δαπάνες της ΕΕ·   καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στην 
πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ θα 
συνεκτιμάται η διάσταση του φύλου τόσο 
από άποψη εσόδων όσο και από άποψη 
δαπανών και να προτείνει διαδικασία 
θέσπισης μεθόδων που θα εξασφαλίζουν 
την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό κατά το 
σχεδιασμό και τη διαχείριση των 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων μετά 
το 2013·

Or. en

Τροπολογία 204
Reimer Böge, Alain Lamassoure εξ ονόματος της Ομάδας EPP
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17δ. υπενθυμίζει την πάγια θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά 
την ανάγκη να διατηρηθεί στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ η χρηματοδότηση 
όλων των ευρωπαϊκών πολιτικών· τονίζει, 
ως εκ τούτου, ότι οποιαδήποτε 
δημοσιονομικά μέσα που αναπτύσσονται 
παράλληλα με τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ, όπως το ΕΤΑ ή η προσπάθεια 
ταχείας εκκίνησης για καταπολέμηση της 
αλλαγής του κλίματος στις 
αναπτυσσόμενες χώρες που 
αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο τον Ιανουάριο 2010, θα πρέπει 
να ενσωματωθούν εκ νέου στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των 
κοινοτικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 205
Patrice Tirolien

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17ε. υπογραμμίζει το ανεπαρκές επίπεδο 
εναρμόνισης μεταξύ των στατιστικών 
εργαλείων στην Ευρώπη· θεωρεί 
απαραίτητη την ενίσχυση της 
εναρμόνισης των εθνικών στατιστικών 
εργαλείων, κυρίως μέσω της Eurostat·

Or. fr
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Τροπολογία 206
Niki Tzavela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17στ. υπενθυμίζει ότι η 
χρηματοπιστωτική κρίση, οι πρόσφατες 
εξελίξεις στον αραβικό κόσμο καθώς και 
ο σεισμός και η κατάσταση του σταθμού 
πυρηνικής ενέργειας στην Ιαπωνία 
κατέδειξαν σαφώς την ανάγκη να είναι η 
ΕΕ ικανή να αντιδρά σε απρόβλεπτα 
γεγονότα· προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ 
να αντεπεξέλθει σε αυτήν την ανάγκη, 
πρέπει να ενισχυθεί η ευελιξία του 
προϋπολογισμού της.

Or. en

Τροπολογία 207
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Subheading

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Χρησιμοποίηση του προϋπολογισμού για 
την ενίσχυση των επενδύσεων

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 208
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι, σε πλαίσιο έντονων 
περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, η 

διαγράφεται
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προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων θα 
έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη 
των μεγάλων επενδύσεων τις οποίες 
απαιτούν οι στόχοι της πολιτικής 
Ευρώπη 2020· τονίζει ειδικότερα την 
ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 
της ενωσιακής χρηματοδότησης με την 
κινητοποίηση, συγκέντρωση και ενίσχυση 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων για υποδομές και μεγάλα έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 209
Eider Gardiazábal Rubial, Ivailo Kalfin, Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι, σε πλαίσιο έντονων 
περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, η 
προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων θα έχει 
κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των 
μεγάλων επενδύσεων τις οποίες απαιτούν 
οι στόχοι της πολιτικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ενωσιακής χρηματοδότησης με την 
κινητοποίηση, συγκέντρωση και ενίσχυση 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων για υποδομές και μεγάλα έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

18. θεωρεί ότι η προσέλκυση πρόσθετων 
κεφαλαίων θα έχει κρίσιμη σημασία για 
την επίτευξη των μεγάλων επενδύσεων τις 
οποίες απαιτούν οι στόχοι της πολιτικής 
Ευρώπη 2020· τονίζει ειδικότερα την 
ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 
της ενωσιακής χρηματοδότησης με την 
κινητοποίηση, συγκέντρωση και ενίσχυση 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων για υποδομές και μεγάλα έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 210
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι, σε πλαίσιο έντονων 
περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, η 
προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων θα 
έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη 
των μεγάλων επενδύσεων τις οποίες 
απαιτούν οι στόχοι της πολιτικής Ευρώπη 
2020· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ενωσιακής χρηματοδότησης με την 
κινητοποίηση, συγκέντρωση και ενίσχυση 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων για υποδομές και μεγάλα έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

18. θεωρεί ότι, σε πλαίσιο έντονων 
περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, η 
προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων 
ενδέχεται να αποδειχθεί αναγκαία η 
επίτευξη των μεγάλων επενδύσεων τις 
οποίες απαιτούν οι στόχοι της πολιτικής 
Ευρώπη 2020· τονίζει ειδικότερα την 
ανάγκη να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 
της ενωσιακής χρηματοδότησης με την 
κινητοποίηση, συγκέντρωση και ενίσχυση 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων για υποδομές και μεγάλα έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 211
Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι, σε πλαίσιο έντονων 
περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, η 
προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων θα έχει 
κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των 
μεγάλων επενδύσεων τις οποίες απαιτούν 
οι στόχοι της πολιτικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ενωσιακής χρηματοδότησης με την 
κινητοποίηση, συγκέντρωση και ενίσχυση 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων για υποδομές και μεγάλα έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

18. θεωρεί ότι, σε πλαίσιο έντονων 
περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, η 
προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων θα έχει 
κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των 
μεγάλων επενδύσεων τις οποίες απαιτούν 
οι στόχοι της πολιτικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ενωσιακής χρηματοδότησης με την 
κινητοποίηση, συγκέντρωση και ενίσχυση 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων για υποδομές και μεγάλα έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος χωρίς να 
προκύψουν μόνιμες στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού, για παράδειγμα μέσω της 
κάλυψης εμπορικών κινδύνων·

Or. de
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Τροπολογία 212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Christian Ehler, 
Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. θεωρεί ότι, σε πλαίσιο έντονων 
περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, η 
προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων θα έχει 
κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των 
μεγάλων επενδύσεων τις οποίες απαιτούν 
οι στόχοι της πολιτικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ενωσιακής χρηματοδότησης με την 
κινητοποίηση, συγκέντρωση και ενίσχυση 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων για υποδομές και μεγάλα έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·

18. θεωρεί ότι, σε πλαίσιο έντονων 
περιορισμών στα δημόσια οικονομικά, η 
προσέλκυση πρόσθετων κεφαλαίων θα έχει 
κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των 
μεγάλων επενδύσεων τις οποίες απαιτούν 
οι στόχοι της πολιτικής Ευρώπη 2020· 
τονίζει ειδικότερα την ανάγκη να 
μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της 
ενωσιακής χρηματοδότησης με την 
κινητοποίηση, συγκέντρωση και ενίσχυση 
δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων για υποδομές και μεγάλα έργα 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος χωρίς να τεθεί 
σε κίνδυνο ο ανταγωνισμός·

Or. en

Τροπολογία 213
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18a. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μία 
μέθοδο και μία διευκόλυνση που να 
επιτρέπουν τη χρήση του πλαισίου του 
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
συντονισμό της χρηματοδότησης από 
διαφορετικές πηγές στους τομείς 
πολιτικής υψηλής προτεραιότητας για 
την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 214
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. υπενθυμίζει ότι ορισμένες επενδύσεις 
είναι εγγενώς αποτελεσματικές ως προς 
το κόστος, όπως αυτές που αφορούν την 
ενεργειακή απόδοση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας και που, κατά 
συνέπεια, ελευθερώνουν κονδύλια του 
προϋπολογισμού για άλλες 
προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ και σε 
εθνικό επίπεδο· παροτρύνει να δοθεί 
προτεραιότητα σε αυτές τις εγγενώς 
αποτελεσματικές ως προς το κόστος 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 215
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει την εξέλιξη που είχαν από 
τη δεκαετία του 1990 οι θεσμοποιημένες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στην Ένωση, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των μεταφορών, των δημόσιων 
κτιρίων και εξοπλισμού και του 
περιβάλλοντος, σαν μορφές συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικού 
τομέα με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση 
υποδομών και στρατηγικών δημόσιων 
υπηρεσιών· εκφράζει ωστόσο τον
προβληματισμό του για το πρόβλημα των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του 

19. εκφράζει ανησυχία για την εξέλιξη που 
είχαν από τη δεκαετία του 1990 οι 
θεσμοποιημένες συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ένωση, 
μεταξύ άλλων στους τομείς των 
μεταφορών, των δημόσιων κτιρίων και 
εξοπλισμού και του περιβάλλοντος, σαν 
μορφές συνεργασίας μεταξύ δημόσιων 
αρχών και ιδιωτικού τομέα με στόχο να 
βελτιωθεί η υλοποίηση υποδομών και 
στρατηγικών δημόσιων υπηρεσιών· 
εκφράζει ωστόσο ιδιαίτερο
προβληματισμό για το πρόβλημα των 
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οικονομικού και κοινωνικού κόστους που 
προκύπτουν από χρεωκοπημένες ΣΔΙΤ·

ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του 
οικονομικού και κοινωνικού κόστους που 
προκύπτουν από τις ΣΔΙΤ·

Or. en

Τροπολογία 216
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει την εξέλιξη που είχαν από 
τη δεκαετία του 1990 οι θεσμοποιημένες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στην Ένωση, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των μεταφορών, των δημόσιων 
κτιρίων και εξοπλισμού και του 
περιβάλλοντος, σαν μορφές συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικού 
τομέα με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση 
υποδομών και στρατηγικών δημόσιων 
υπηρεσιών· εκφράζει ωστόσο τον 
προβληματισμό του για το πρόβλημα των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του 
οικονομικού και κοινωνικού κόστους που 
προκύπτουν από χρεωκοπημένες ΣΔΙΤ· 
εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό του 
για το πρόβλημα των ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων και του οικονομικού και 
κοινωνικού κόστους που προκύπτουν από 
χρεωκοπημένες ΣΔΙΤ·

19. σημειώνει την εξέλιξη που είχαν από 
τη δεκαετία του 1990 οι θεσμοποιημένες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στην Ένωση, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των μεταφορών, των δημόσιων 
κτιρίων και εξοπλισμού και του 
περιβάλλοντος, σαν μορφές συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικού 
τομέα με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση 
υποδομών και στρατηγικών δημόσιων 
υπηρεσιών· παρά το γεγονός ότι στο 
παρελθόν υπήρξαν μερικές αρνητικές 
εμπειρίες, οι συμπράξεις δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα έχουν ουσιαστική 
σημασία για την κατασκευή των 
ευρωπαϊκών υποδομών και την 
αναζωογόνηση της οικονομίας·  

Or. it

Τροπολογία 217
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει την εξέλιξη που είχαν από 
τη δεκαετία του 1990 οι θεσμοποιημένες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στην Ένωση, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των μεταφορών, των δημόσιων 
κτιρίων και εξοπλισμού και του 
περιβάλλοντος, σαν μορφές συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικού 
τομέα με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση 
υποδομών και στρατηγικών δημόσιων 
υπηρεσιών· εκφράζει ωστόσο τον 
προβληματισμό του για το πρόβλημα των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του 
οικονομικού και κοινωνικού κόστους που 
προκύπτουν από χρεωκοπημένες ΣΔΙΤ·

19. σημειώνει την εξέλιξη που είχαν από 
τη δεκαετία του 1990 οι θεσμοποιημένες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στην Ένωση, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των μεταφορών, των δημόσιων 
κτιρίων και εξοπλισμού και του 
περιβάλλοντος, σαν μορφές συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικού 
τομέα με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση 
υποδομών και στρατηγικών δημόσιων 
υπηρεσιών· εκτιμά ότι οι συμπράξεις 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα μπορούν να 
αποδειχθούν χρήσιμες στην αντιστάθμιση 
της συρρίκνωσης της δημόσιας 
χρηματοδότησης· εκφράζει ωστόσο τον 
προβληματισμό του για το πρόβλημα των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του 
οικονομικού και κοινωνικού κόστους που 
προκύπτουν από χρεωκοπημένες ΣΔΙΤ·

Or. fr

Τροπολογία 218
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει την εξέλιξη που είχαν από 
τη δεκαετία του 1990 οι θεσμοποιημένες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στην Ένωση, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των μεταφορών, των δημόσιων 
κτιρίων και εξοπλισμού και του 
περιβάλλοντος, σαν μορφές συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικού 
τομέα με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση 
υποδομών και στρατηγικών δημόσιων 
υπηρεσιών· εκφράζει ωστόσο τον 
προβληματισμό του για το πρόβλημα των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του 

19. σημειώνει την εξέλιξη που είχαν από 
τη δεκαετία του 1990 οι θεσμοποιημένες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στην Ένωση, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των μεταφορών, των δημόσιων 
κτιρίων και εξοπλισμού και του 
περιβάλλοντος, σαν μορφές συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικού 
τομέα με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση 
υποδομών και στρατηγικών δημόσιων 
υπηρεσιών· εκφράζει ωστόσο τον 
προβληματισμό του για ορισμένα 
υφιστάμενα προβλήματα που προκύπτουν 
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οικονομικού και κοινωνικού κόστους που 
προκύπτουν από χρεωκοπημένες ΣΔΙΤ·

από τις ΣΔΙΤ·

Or. en

Τροπολογία 219
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει την εξέλιξη που είχαν από 
τη δεκαετία του 1990 οι θεσμοποιημένες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ) στην Ένωση, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των μεταφορών, των δημόσιων 
κτιρίων και εξοπλισμού και του 
περιβάλλοντος, σαν μορφές συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικού 
τομέα με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση 
υποδομών και στρατηγικών δημόσιων 
υπηρεσιών· εκφράζει ωστόσο τον 
προβληματισμό του για το πρόβλημα των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του 
οικονομικού και κοινωνικού κόστους που 
προκύπτουν από χρεωκοπημένες ΣΔΙΤ·

19. σημειώνει την εξέλιξη που είχαν από 
τη δεκαετία του 1990 οι θεσμοποιημένες 
συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ) στην Ένωση, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των μεταφορών, των δημόσιων 
κτιρίων και εξοπλισμού και του 
περιβάλλοντος, σαν μορφές συνεργασίας 
μεταξύ δημόσιων αρχών και ιδιωτικού 
τομέα με στόχο να βελτιωθεί η υλοποίηση 
υποδομών και στρατηγικών δημόσιων 
υπηρεσιών· εκφράζει ωστόσο τον 
προβληματισμό του για το πρόβλημα των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων και του 
οικονομικού και κοινωνικού κόστους που 
προκύπτουν από χρεωκοπημένες ΣΔΙΤ· για 
το λόγο αυτό, αποθαρρύνει αυτά τα είδη 
συμπράξεων, δεδομένου ότι το κόστος 
επωμίζεται πάντα ο φορολογούμενος·

Or. en

Τροπολογία 220
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 

20. επισημαίνει την προηγούμενη εμπειρία 
από τη χρησιμοποίηση καινοτόμων 
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καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση 
για να επεκτείνει το σύστημα της 
καινοτόμου χρηματοδότησης, βάσει μιας 
ακριβούς εκτίμησης των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδυτικών αναγκών· ζητά 
συνεπώς την ουσιαστική ενίσχυση του 
κανονιστικού, δημοσιονομικού και 
επιχειρησιακού πλαισίου των μηχανισμών 
αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους ως προς τη 
μόχλευση των επενδύσεων και την 
ενδεδειγμένη χρήση των πόρων της ΕΕ 
και ως προς την επάρκεια της 
παρακολούθησης, της υποβολής 
εκθέσεων και της λογοδοσίας·

χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 221
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
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σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για 
να επεκτείνει το σύστημα της καινοτόμου 
χρηματοδότησης, βάσει μιας ακριβούς 
εκτίμησης των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδυτικών αναγκών· ζητά συνεπώς την 
ουσιαστική ενίσχυση του κανονιστικού, 
δημοσιονομικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου των μηχανισμών αυτών, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους ως προς τη 
μόχλευση των επενδύσεων και την 
ενδεδειγμένη χρήση των πόρων της ΕΕ 
και ως προς την επάρκεια της 
παρακολούθησης, της υποβολής 
εκθέσεων και της λογοδοσίας·

σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για 
να επεκτείνει το σύστημα της καινοτόμου 
χρηματοδότησης, συγκεκριμένα μέσω των 
ευρωομολόγων και των ομολόγων 
σχεδίων, βάσει μιας ακριβούς εκτίμησης 
των δημόσιων και ιδιωτικών επενδυτικών 
αναγκών· ζητά συνεπώς την ουσιαστική 
ενίσχυση του κανονιστικού, 
δημοσιονομικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου των μηχανισμών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 222
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
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JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση 
για να επεκτείνει το σύστημα της
καινοτόμου χρηματοδότησης, βάσει μιας 
ακριβούς εκτίμησης των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδυτικών αναγκών· ζητά 
συνεπώς την ουσιαστική ενίσχυση του 
κανονιστικού, δημοσιονομικού και 
επιχειρησιακού πλαισίου των μηχανισμών 
αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους ως προς τη 
μόχλευση των επενδύσεων και την 
ενδεδειγμένη χρήση των πόρων της ΕΕ και 
ως προς την επάρκεια της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της λογοδοσίας·

JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να υποβάλει τα 
συστήματα καινοτόμου χρηματοδότησης 
σε λεπτομερή εξέταση, βάσει μιας
ακριβούς εκτίμησης των δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδυτικών αναγκών· ζητά 
συνεπώς την ουσιαστική ενίσχυση του 
κανονιστικού, δημοσιονομικού και 
επιχειρησιακού πλαισίου των μηχανισμών 
αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους ως προς τη 
μόχλευση των επενδύσεων και την 
ενδεδειγμένη χρήση των πόρων της ΕΕ και 
ως προς την επάρκεια της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 223
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Marit Paulsen, Giommaria Uggias, εξ
ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για 

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για 
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να επεκτείνει το σύστημα της καινοτόμου 
χρηματοδότησης, βάσει μιας ακριβούς 
εκτίμησης των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδυτικών αναγκών· ζητά συνεπώς την 
ουσιαστική ενίσχυση του κανονιστικού, 
δημοσιονομικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου των μηχανισμών αυτών, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους ως προς τη 
μόχλευση των επενδύσεων και την 
ενδεδειγμένη χρήση των πόρων της ΕΕ και 
ως προς την επάρκεια της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της λογοδοσίας·

να επεκτείνει το σύστημα της καινοτόμου 
χρηματοδότησης, βάσει μιας ακριβούς 
εκτίμησης των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδυτικών αναγκών και καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι το εθνικό τους 
νομικό πλαίσιο καθιστά δυνατή την 
εφαρμογή αυτών και άλλων παρόμοιων 
συστημάτων· ζητά συνεπώς την 
ουσιαστική ενίσχυση του κανονιστικού, 
δημοσιονομικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου των μηχανισμών αυτών, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους ως προς τη 
μόχλευση των επενδύσεων και την 
ενδεδειγμένη χρήση των πόρων της ΕΕ και 
ως προς την επάρκεια της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 224
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για 
να επεκτείνει το σύστημα της καινοτόμου 

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για 
να επεκτείνει το σύστημα της καινοτόμου 
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χρηματοδότησης, βάσει μιας ακριβούς 
εκτίμησης των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδυτικών αναγκών· ζητά συνεπώς την 
ουσιαστική ενίσχυση του κανονιστικού, 
δημοσιονομικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου των μηχανισμών αυτών, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους ως προς τη 
μόχλευση των επενδύσεων και την 
ενδεδειγμένη χρήση των πόρων της ΕΕ και 
ως προς την επάρκεια της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της λογοδοσίας·

χρηματοδότησης, βάσει μιας ακριβούς 
εκτίμησης των δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδυτικών αναγκών και καλεί τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν ότι το εθνικό τους 
νομικό πλαίσιο καθιστά δυνατή την 
εφαρμογή αυτών των συστημάτων· ζητά 
συνεπώς την ουσιαστική ενίσχυση του 
κανονιστικού, δημοσιονομικού και 
επιχειρησιακού πλαισίου των μηχανισμών 
αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους ως προς τη 
μόχλευση των επενδύσεων και την 
ενδεδειγμένη χρήση των πόρων της ΕΕ και 
ως προς την επάρκεια της 
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 225
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για 
να επεκτείνει το σύστημα της καινοτόμου 
χρηματοδότησης, βάσει μιας ακριβούς 
εκτίμησης των δημόσιων και ιδιωτικών 

20. επισημαίνει την προηγούμενη, εν γένει 
θετική εμπειρία από τη χρησιμοποίηση 
καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων –
συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών 
επιδότησης και δανειοδότησης και των 
μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων, 
όπως ο μηχανισμός εγγύησης δανείων για 
σχέδια του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών (LGTT), ο μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων (RSFF) και οι μηχανισμοί της 
πολιτικής για τη συνοχή (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS και JASMINE)–
προκειμένου να επιτευχθούν 
συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικής· θεωρεί 
ότι η Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για 
να επεκτείνει το σύστημα της καινοτόμου 
χρηματοδότησης, βάσει μιας ακριβούς 
εκτίμησης των δημόσιων και ιδιωτικών 
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επενδυτικών αναγκών· ζητά συνεπώς την 
ουσιαστική ενίσχυση του κανονιστικού, 
δημοσιονομικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου των μηχανισμών αυτών, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους ως προς τη 
μόχλευση των επενδύσεων και την 
ενδεδειγμένη χρήση των πόρων της ΕΕ και 
ως προς την επάρκεια της
παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων 
και της λογοδοσίας·

επενδυτικών αναγκών· ζητά συνεπώς την 
ουσιαστική ενίσχυση του κανονιστικού, 
δημοσιονομικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου των μηχανισμών αυτών, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα 
σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να 
αποφεύγονται παραπλανητικές υποθέσεις 
όπως εκείνες στις οποίες βασίστηκαν τα 
μοντέλα πιστωτικής ενίσχυσης, που ήταν 
η αιτία της κρίσης των ενυπόθηκων 
στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, 
και η αποτελεσματικότητά τους ως προς τη 
μόχλευση των επενδύσεων, τη 
βιωσιμότητα και την ενδεδειγμένη χρήση 
των πόρων της ΕΕ και ως προς την 
επάρκεια της παρακολούθησης, της 
υποβολής εκθέσεων και της λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 226
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20a. Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να ελέγχεται 
με δοκιμές η ευρωστία και η 
ευλογοφάνεια των υποδειγμάτων 
αποτελεσμάτων και των υποθέσεων κάθε 
μελλοντικής πρωτοβουλίας ομολόγων 
σχεδίων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 
2020, προκειμένου να αντανακλώνται 
ακραίες, αλλά εύλογες συνθήκες αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 227
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η 
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την προσέλκυση και κινητοποίηση 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για 
έργα ενωσιακού ενδιαφέροντος, και ιδίως 
όσα δεν θεωρούνται εμπορικώς βιώσιμα·

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των επενδυτών να χρηματοδοτούν σχέδια 
της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη να 
αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται·

Or. en

Τροπολογία 228
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η 
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την προσέλκυση και κινητοποίηση 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για έργα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, και ιδίως όσα 
δεν θεωρούνται εμπορικώς βιώσιμα·

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός
της ΕΕ δεν πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιείται για την προσέλκυση και 
κινητοποίηση ιδιωτικών χρηματοδοτικών 
πόρων για έργα ενωσιακού ενδιαφέροντος, 
και ιδίως όσα δεν θεωρούνται εμπορικώς 
βιώσιμα·

Or. en
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Τροπολογία 229
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η 
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την προσέλκυση και κινητοποίηση 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για έργα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, και ιδίως όσα 
δεν θεωρούνται εμπορικώς βιώσιμα·

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η 
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την προσέλκυση και κινητοποίηση 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για έργα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, και ιδίως όσα 
δεν θεωρούνται εμπορικώς βιώσιμα όμως 
έχουν σαφώς εντοπίσιμη ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 230
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η 
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την προσέλκυση και κινητοποίηση 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για έργα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, και ιδίως όσα 

21. σημειώνει τις δυσκολίες εξεύρεσης 
ιδιωτών επενδυτών για ευρείας κλίμακας 
σχέδια της ΕΕ που υπήρχαν ανέκαθεν· 
αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική κρίση 
οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η 
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ 
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δεν θεωρούνται εμπορικώς βιώσιμα· για την προσέλκυση και κινητοποίηση
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για έργα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, και ιδίως όσα 
δεν θεωρούνται εμπορικώς βιώσιμα σε 
βραχυπρόθεσμη προοπτική·

Or. en

Τροπολογία 231
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η 
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την προσέλκυση και κινητοποίηση 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για έργα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, και ιδίως όσα 
δεν θεωρούνται εμπορικώς βιώσιμα·

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η 
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την προσέλκυση και κινητοποίηση 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για έργα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, και ιδίως όσα 
είναι οικονομικά βιώσιμα, όμως δεν 
θεωρούνται εμπορικώς βιώσιμα· τονίζει 
ότι στον αντίποδα της κοινωνικοποίησης 
του κινδύνου, η δημόσια ιδιοκτησία και η 
δημοκρατική λογοδοσία πρέπει να είναι 
εξασφαλισμένες για όλα τα σχέδια που 
χρηματοδοτούνται με ομόλογα σχεδίων 
στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020 
και ότι πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες 
για το σκοπό αυτό· τονίζει, επίσης, εν 
προκειμένω, ότι θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί και να δημοσιοποιηθεί 
ρητός υπολογισμός του αναμενόμενου και 
του δυνητικού κόστους που προκύπτει 
από την κοινωνικοποίηση των κινδύνων, 
κυρίως δεδομένου ότι η προσαύξηση που 
χρεώνεται για την αντιστάθμιση του 
κινδύνου που αναλαμβάνουν η ΕΕ και η 
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ΕΤΕπ δε θα κάλυπτε πλήρως την 
αντιστάθμιση και θα ισοδυναμούσε, ως 
εκ τούτου, με  επιδότηση εκ μέρους των 
φορολογουμένων·

Or. en

Τροπολογία 232
Sophie Auconie

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η 
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την προσέλκυση και κινητοποίηση 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων για έργα 
ενωσιακού ενδιαφέροντος, και ιδίως όσα 
δεν θεωρούνται εμπορικώς βιώσιμα·

21. αναγνωρίζει ότι η χρηματοπιστωτική 
κρίση οδήγησε σε μεγαλύτερη απροθυμία 
των ιδιωτών επενδυτών να χρηματοδοτούν 
σχέδια της ΕΕ και φανέρωσε την ανάγκη 
να αναδημιουργηθεί επαρκής εμπιστοσύνη 
ώστε να μπορούν τα μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια να προσελκύουν τη στήριξη που 
χρειάζονται· τονίζει ότι θα χρειαστεί η 
υποστήριξη του προϋπολογισμού της ΕΕ 
για την προσέλκυση και κινητοποίηση 
ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, τόσο 
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα,
για έργα ενωσιακού ενδιαφέροντος, και 
ιδίως όσα δεν θεωρούνται εμπορικώς 
βιώσιμα·

Or. fr

Τροπολογία 233
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 

22. απορρίπτει την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
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επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος 
παρέχει στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου 
ορίου– από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 
εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης 
κλίμακας και σχεδίων κατασκευής 
υποδομών· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για τα 
ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, με αξιοποίηση 
της υπάρχουσας πείρας από τα κοινά 
χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, και να 
συμπεριλάβει σαφή και διαφανή κριτήρια 
για την επιλεξιμότητα και την επιλογή 
των σχεδίων αυτών·

επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Or. en

Τροπολογία 234
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος 
παρέχει στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου 
ορίου– από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 
εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης κλίμακας 
και σχεδίων κατασκευής υποδομών· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη 
πρόταση για τα ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, 
με αξιοποίηση της υπάρχουσας πείρας 
από τα κοινά χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-
ΕΤΕπ, και να συμπεριλάβει σαφή και 
διαφανή κριτήρια για την επιλεξιμότητα 
και την επιλογή των σχεδίων αυτών·

22. λαμβάνει υπό σημείωση την 
πρωτοβουλία ομολόγων σχεδίων, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, 
σαν μηχανισμό επιμερισμού κινδύνων με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), ο οποίος παρέχει στήριξη –μέχρι 
ενός ανώτατου ορίου– από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ σε εταιρείες που 
εκδίδουν ομόλογα για τη χρηματοδότηση 
σχεδίων μεγάλης κλίμακας και σχεδίων 
κατασκευής υποδομών·

Or. en
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Τροπολογία 235
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος 
παρέχει στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου 
ορίου– από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 
εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης κλίμακας 
και σχεδίων κατασκευής υποδομών· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη 
πρόταση για τα ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, 
με αξιοποίηση της υπάρχουσας πείρας από 
τα κοινά χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, 
και να συμπεριλάβει σαφή και διαφανή 
κριτήρια για την επιλεξιμότητα και την 
επιλογή των σχεδίων αυτών· 

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος 
παρέχει στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου 
ορίου– από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 
εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης κλίμακας 
και σχεδίων κατασκευής υποδομών· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη 
πρόταση για τα ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, 
με αξιοποίηση της υπάρχουσας πείρας από 
τα κοινά χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, 
και να συμπεριλάβει σαφή και διαφανή 
κριτήρια για την επιλεξιμότητα και την 
επιλογή των σχεδίων αυτών· επισημαίνει 
τη σημασία ώστε τα ομόλογα σχεδίων να 
έχουν τη δυνατότητα προσέλκυσης 
επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής 
γειτονίας και της Ένωσης για την 
Μεσόγειο δεδομένης της αμοιβαίας 
προστιθέμενης αξίας που θα μπορεί να 
προκύψει από μεγάλα έργα υποδομών, 
όπως τα έργα για παραγωγή και 
μεταφορά ενέργειας, επέκταση δικτύων 
μεταφορών κλπ•

Or. el

Τροπολογία 236
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος
παρέχει στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου 
ορίου– από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 
εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης 
κλίμακας και σχεδίων κατασκευής 
υποδομών· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για τα 
ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, με αξιοποίηση 
της υπάρχουσας πείρας από τα κοινά 
χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, και να 
συμπεριλάβει σαφή και διαφανή κριτήρια 
για την επιλεξιμότητα και την επιλογή των 
σχεδίων αυτών·

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος θα 
διασφαλίσει τα πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα των χρηματοδοτικών 
πόρων της ΕΕ και θα αυξήσει το 
ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών για 
συμμετοχή στα σχέδια προτεραιότητας 
της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ολοκληρωμένη πρόταση για τα ομόλογα 
σχεδίων της ΕΕ, με αξιοποίηση της 
υπάρχουσας πείρας από τα κοινά 
χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, και να 
συμπεριλάβει σαφή και διαφανή κριτήρια 
για την επιλεξιμότητα και την επιλογή των 
σχεδίων αυτών· σημειώνει, ωστόσο, ότι η 
χρήση των ευρωπαϊκών ομολόγων 
σχεδίων θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο, 
συγκεντρωμένο στα βιώσιμα και 
ελκυστικά από οικονομική άποψη σχέδια·

Or. en

Τροπολογία 237
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος 
παρέχει στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου 
ορίου– από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 
εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης κλίμακας 
και σχεδίων κατασκευής υποδομών· καλεί 

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος
προβλέπεται να παρέχει στήριξη με 
περιορισμένη ευθύνη –μέχρι ενός 
ανώτατου ορίου– από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ σε εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα 
για τη χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης 
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την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη 
πρόταση για τα ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, 
με αξιοποίηση της υπάρχουσας πείρας από 
τα κοινά χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, 
και να συμπεριλάβει σαφή και διαφανή 
κριτήρια για την επιλεξιμότητα και την 
επιλογή των σχεδίων αυτών·

κλίμακας και σχεδίων κατασκευής 
υποδομών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος·
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
ολοκληρωμένη πρόταση για τα ομόλογα 
σχεδίων της ΕΕ, με αξιοποίηση της 
υπάρχουσας πείρας από τα κοινά 
χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, και να 
συμπεριλάβει σαφή και διαφανή κριτήρια 
για την επιλεξιμότητα και την επιλογή των 
σχεδίων αυτών στο πλαίσιο της επιδίωξης 
των συμφωνηθέντων στόχων 
προτεραιότητας, ιδίως όσον αφορά τις 
ανάγκες σε υποδομές που εξυπηρετούν  
την επίτευξη των κλιματικών και 
ενεργειακών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 
2020·

Or. en

Τροπολογία 238
Herbert Reul, Markus Pieper

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος 
παρέχει στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου 
ορίου– από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 
εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης κλίμακας 
και σχεδίων κατασκευής υποδομών· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη 
πρόταση για τα ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, 
με αξιοποίηση της υπάρχουσας πείρας από 
τα κοινά χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, 
και να συμπεριλάβει σαφή και διαφανή 
κριτήρια για την επιλεξιμότητα και την 
επιλογή των σχεδίων αυτών·

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος 
παρέχει στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου 
ορίου– από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 
εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης κλίμακας 
και σχεδίων κατασκευής υποδομών· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς τα 
ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, με αξιοποίηση 
της υπάρχουσας πείρας από τα κοινά 
χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, και να 
συμπεριλάβει σαφή και διαφανή κριτήρια 
για την επιλεξιμότητα και την επιλογή των 
σχεδίων αυτών·

Or. de
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Τροπολογία 239
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί συνεπώς την πρωτοβουλία 
ομολόγων σχεδίων, στο πλαίσιο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό 
επιμερισμού κινδύνων με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος 
παρέχει στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου 
ορίου– από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε 
εταιρείες που εκδίδουν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης κλίμακας 
και σχεδίων κατασκευής υποδομών· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη 
πρόταση για τα ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, 
με αξιοποίηση της υπάρχουσας πείρας από 
τα κοινά χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, 
και να συμπεριλάβει σαφή και διαφανή 
κριτήρια για την επιλεξιμότητα και την 
επιλογή των σχεδίων αυτών·

22. λαμβάνει συνεπώς με ενδιαφέρον υπό 
σημείωση την πρωτοβουλία ομολόγων 
σχεδίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, σαν μηχανισμό επιμερισμού 
κινδύνων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο οποίος παρέχει 
στήριξη –μέχρι ενός ανώτατου ορίου– από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε εταιρείες 
που εκδίδουν ομόλογα για τη 
χρηματοδότηση σχεδίων μεγάλης κλίμακας 
και σχεδίων κατασκευής υποδομών· καλεί 
την Επιτροπή να υποβάλει ολοκληρωμένη 
πρόταση για τα ομόλογα σχεδίων της ΕΕ, 
με αξιοποίηση της υπάρχουσας πείρας από 
τα κοινά χρηματοδοτικά μέσα ΕΕ-ΕΤΕπ, 
και να συμπεριλάβει σαφή και διαφανή 
κριτήρια για την επιλεξιμότητα και την 
επιλογή των σχεδίων αυτών· φρονεί ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να 
αναλυθούν η μέχρι σήμερα εμπειρία και 
τα προβλήματα που έχουν προκύψει από 
τη χρήση αυτών των μέσων και ότι το 
Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερωθεί 
σχετικά με τα πορίσματα·

Or. de

Τροπολογία 240
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22 a. θεωρεί ότι οι διαδικασίες που 
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θεσπίζονται με στόχο τη διασφάλιση της 
δημοκρατικής λογοδοσίας πρέπει να 
κατοχυρώνονται ρητά σε ένα πλαίσιο 
επιλεξιμότητας των σχεδίων που πρέπει 
να οριστεί σύμφωνα με την τακτική 
νομοθετική διαδικασία·

Or. en

Τροπολογία 241
Reimer Böge, László Surján εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. επαναλαμβάνει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν η απόλυτη διαφάνεια και 
ο δημοκρατικός έλεγχος των καινοτόμων 
χρηματοδοτικών μέσων και μηχανισμών 
που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ·   καλεί την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει πρότερη διαβούλευση με την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και 
συνεχή ροή πληροφοριών όσον αφορά τη 
χρήση των μέσων αυτών σε ολόκληρη την 
Ένωση, πράγμα που μπορεί να επιτρέψει 
στο Κοινοβούλιο να εξακριβώνει εάν 
επιτυγχάνονται οι πολιτικές 
προτεραιότητές του·

Or. en

Τροπολογία 242
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22γ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και 
να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την 
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ενίσχυση της χρήσης των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ ως 
καταλύτη για την προσέλκυση πρόσθετης 
χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, το 
ΕΤΑΑ, άλλους διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 
τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης των πολιτικών της ΕΕ· 
τα μέσα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν 
καθεστώτα εγγυήσεων, προκαταβολική 
χρηματοδότηση, εθνική και ημικρατική 
συγχρηματοδοτική στήριξη κλπ.·   η 
ορατότητα και ο έλεγχος αυτών των 
μέσων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου πρέπει να 
ενισχυθούν·

Or. en

Τροπολογία 243
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22δ. καλεί την ΕΤΕπ, όσον αφορά τη 
χρηματοδότησή της, η οποία 
συμπεριλαμβάνει τους πόρους του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, να εξασφαλίσει 
πλήρη και διαφανή υποβολή εκθέσεων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με 
τη διαχείριση των χρηματοδοτικών 
πόρων, τα τέλη που εφαρμόζονται και τα 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Η 
υποβολή εκθέσεων θα μπορούσε να 
αποτελεί τμήμα μιας περισσότερο 
διαρθρωμένης συνεργασίας και 
επικοινωνίας μεταξύ ΕΤΕπ και 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Or. en
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Τροπολογία 244
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22ε. ζητεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής 
του προϋπολογισμού της ΕΕ με στόχο την 
επίτευξη επαρκούς χρηματοδότησης των 
στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
μέσω της ΕΤΕπ και άλλων πολυμερών 
και διμερών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, να εφαρμοστούν οι ίδιοι 
κανόνες και να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τις πολιτικές και τα 
πρότυπα της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 245
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι η βελτίωση της εκτέλεσης 
και της ποιότητας των δαπανών πρέπει να 
αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την 
επίτευξη βέλτιστης χρήσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και για την 
κατάστρωση και διαχείριση των 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της 
θέσης 2013 του προϋπολογισμού·

23. θεωρεί ότι η βελτίωση της εκτέλεσης 
και της ποιότητας των δαπανών, καθώς 
και η βελτίωση των ελέγχων ούτως ώστε 
να εξασφαλιστεί κατάλληλη και 
αποτελεσματική χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ, πρέπει 
να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την 
επίτευξη βέλτιστης χρήσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και για την 
κατάστρωση και διαχείριση των 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της 
θέσης 2013 του προϋπολογισμού·

Or. en
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Τροπολογία 246
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι η βελτίωση της εκτέλεσης 
και της ποιότητας των δαπανών πρέπει να 
αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την 
επίτευξη βέλτιστης χρήσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και για την 
κατάστρωση και διαχείριση των 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της 
θέσης 2013 του προϋπολογισμού·

23. θεωρεί ότι η βελτίωση της εκτέλεσης 
και της ποιότητας των δαπανών πρέπει να 
αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την 
επίτευξη βέλτιστης χρήσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και για την 
κατάστρωση και διαχείριση των 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της 
θέσης 2013 του προϋπολογισμού· θεωρεί 
ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες αρχές 
πρέπει να είναι προσανατολισμένες προς 
το αποτέλεσμα και να στοχεύουν στην 
επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στην 
πράξη·

Or. en

Τροπολογία 247
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. θεωρεί ότι η βελτίωση της εκτέλεσης 
και της ποιότητας των δαπανών πρέπει να 
αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την 
επίτευξη βέλτιστης χρήσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και για την 
κατάστρωση και διαχείριση των 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της 
θέσης 2013 του προϋπολογισμού·

23. θεωρεί ότι η βελτίωση της εκτέλεσης 
και της ποιότητας των δαπανών πρέπει να 
αποτελεί κατευθυντήρια αρχή για την 
επίτευξη βέλτιστης χρήσης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και για την 
κατάστρωση και διαχείριση των 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της 
θέσης 2013 του προϋπολογισμού· ζητεί οι 
άτυποι έλεγχοι που έχει καθιερώσει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξετάζει 
προσεκτικότερα την εκτέλεση ειδικών 
προγραμμάτων, να στηρίζονται σε 
ουσιαστική, μόνιμη βάση, ούτως ώστε να 
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου 
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της ποιότητας των δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 248
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23a. τονίζει ότι η συνεκτίμηση της 
διάστασης του φύλου κατά την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού θα 
καταστήσει πιο αποδοτικές τις δαπάνες 
της ΕΕ·  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να εξασφαλίσει ότι στην πρόταση για το 
επόμενο ΠΔΠ θα λαμβάνεται υπόψη η 
διάσταση του φύλου τόσο από άποψη 
εσόδων όσο και από άποψη δαπανών και 
να προτείνει διαδικασία θέσπισης 
μεθόδων ενσωμάτωσης της διάστασης 
του φύλου στον προϋπολογισμό στο 
πλαίσιο του σχεδιασμού και της 
διαχείρισης των μετά το 2013 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 249
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει περαιτέρω ότι η κατάστρωση 
προγραμμάτων δαπάνης πρέπει να δίνει 
μεγάλη έμφαση στις αρχές της σαφήνειας 
των στόχων, της συνοχής και 
συμπληρωματικότητας των μέσων και 
δράσεων, της εναρμόνισης και 

24. τονίζει περαιτέρω ότι η κατάστρωση 
προγραμμάτων δαπάνης πρέπει να δίνει 
μεγάλη έμφαση στις αρχές της σαφήνειας 
των στόχων, της πλήρους συμμόρφωσης 
με το κοινοτικό κεκτημένο και τη 
συμπληρωματικότητα των μέσων και 
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απλούστευσης των κανόνων 
επιλεξιμότητας και εκτέλεσης, της 
διαφάνειας και της πλήρους και 
συμφωνημένης λογοδοσίας·

δράσεων, της εναρμόνισης και 
απλούστευσης των κανόνων 
επιλεξιμότητας και εκτέλεσης, της 
διαφάνειας και της πλήρους και 
συμφωνημένης λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 250
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. τονίζει περαιτέρω ότι η κατάστρωση 
προγραμμάτων δαπάνης πρέπει να δίνει 
μεγάλη έμφαση στις αρχές της σαφήνειας 
των στόχων, της συνοχής και 
συμπληρωματικότητας των μέσων και 
δράσεων, της εναρμόνισης και 
απλούστευσης των κανόνων 
επιλεξιμότητας και εκτέλεσης, της 
διαφάνειας και της πλήρους και 
συμφωνημένης λογοδοσίας·

24. τονίζει περαιτέρω ότι η κατάστρωση 
προγραμμάτων δαπάνης πρέπει να δίνει 
μεγάλη έμφαση στις αρχές της σαφήνειας 
των στόχων, της συνοχής και 
συμπληρωματικότητας των μέσων και 
δράσεων, της εναρμόνισης και 
απλούστευσης των κανόνων 
επιλεξιμότητας και εκτέλεσης, της 
διαφάνειας και της πλήρους και 
συμφωνημένης λογοδοσίας· υπογραμμίζει 
τη σπουδαιότητα της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στον 
προϋπολογισμό ως εργαλείου χρηστής 
διακυβέρνησης για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της 
δικαιοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 251
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ειδικότερα ότι η απλούστευση 25. τονίζει ειδικότερα ότι η απλούστευση 
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των κανόνων και διαδικασιών πρέπει να 
αποτελεί καίρια οριζόντια προτεραιότητα 
και είναι πεπεισμένο ότι η αναθεώρηση 
του δημοσιονομικού κανονισμού θα έχει 
κρίσιμη σημασία από την άποψη αυτή·

των κανόνων και διαδικασιών πρέπει να 
αποτελεί καίρια οριζόντια προτεραιότητα 
και είναι πεπεισμένο ότι η αναθεώρηση 
του δημοσιονομικού κανονισμού θα έχει 
κρίσιμη σημασία από την άποψη αυτή·
παρατηρεί ότι οι προηγούμενες 
αναθεωρήσεις των δημοσιονομικών 
κανονισμών, εκτός του ότι απλοποίησαν 
τους εσωτερικούς ελέγχους, τους 
κατέστησαν πιο ευάλωτους·

Or. en

Τροπολογία 252
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 a. θεωρεί σημαντικό να μειωθεί το 
βάρος που συνιστούν οι διοικητικές 
δαπάνες, η εσωτερική γραφειοκρατία και 
η εξωτερική δράση, με την απλούστευση 
των διαδικασιών και τις περικοπές 
διαφόρων δαπανών και με την
παράλληλη βελτίωση της διαφάνειας στη 
διαδικασία διάθεσης των κονδυλίων και 
στη χρήση τους· 

Or. pt

Τροπολογία 253
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25 a. καλεί την Επιτροπή να συνοδεύει 
κάθε ευρωπαϊκή πρόταση από 
Αξιολόγηση των Επιπτώσεων με μνεία 
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της προστιθέμενης αξίας της πρότασης 
σε σύγκριση με την υφιστάμενη 
(σημερινή) κατάσταση και με άλλα 
εργαλεία·

Or. nl++

Τροπολογία 254
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου της απλοποίησης στην Επιτροπή 
και στα κράτη μέλη· επιμένει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να αναλάβουν περισσότερες
ευθύνες στην επιμερισμένη διαχείριση, ότι 
όμως ο διοικητικός φόρτος τους θα 
μειωθεί μέσω της ουσιαστικής 
απλοποίησης των διαδικασιών 
διαχείρισης και ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 255
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
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αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

αναλάβουν την ευθύνη για την ορθή 
χρήση και τη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 256
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ· σημειώνει 
τους συνεχείς προβληματισμούς του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ όσον 
αφορά τη διαφάνεια και το δημοκρατικό 
έλεγχο ορισμένων δαπανών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 257
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 
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χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ· χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ· θα πρέπει 
να εκχωρηθούν περισσότερες εξουσίες 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να διενεργεί 
ελέγχους αποτελεσματικότητας, 
προκειμένου να ορίζεται εάν τα διάφορα 
προγράμματα δαπανών είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένα, ώστε να επιτυγχάνουν τους 
στόχους πολιτικής τους·

Or. en

Τροπολογία 258
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ, 
ανταποκρινόμενα το αργότερο σε δύο 
χρόνια στο αίτημα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με την υποβολή 
εθνικών δηλώσεων διαχείρισης από όλα 
τα κράτη μέλη·

Or. nl

Τροπολογία 259
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ και να 
τιμήσουν τη δέσμευση που ανέλαβαν στο 
πλαίσιο της προηγούμενης διοργανικής 
συμφωνίας να εκδίδουν εθνικές δηλώσεις 
σχετικά με τη χρήση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ στο 
κατάλληλο πολιτικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 260
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

26. τονίζει ότι η βελτίωση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ένωση 
πρέπει να υποστηριχθεί με στενή 
παρακολούθηση της συντελούμενης 
προόδου στην Επιτροπή και στα κράτη 
μέλη· φρονεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
αναλάβουν ευθύνες στη διαχείριση των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 261
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, εξ 
ονόματος της Ομάδας ALDE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26a. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο όχι 
μόνο να εξετάσει την κανονικότητα των 
δαπανών της ΕΕ αλλά και την 
αποδοτικότητά τους. Υπό το φως της 
ανάγκης για αυξημένη αποδοτικότητα, 
ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει 
ευρεία ειδική ομάδα για την απλοποίηση 
των κανόνων της ΕΕ για τις επιδοτήσεις·

Or. en

Τροπολογία 262
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης 
της τάσης αύξησης του επιπέδου των 
εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων 
(RAL)· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
Επιτροπή, το επίπεδο των RAL θα 
ανέρχεται έως τα τέλη του 2013 σε 217 
δισεκατομμύρια ευρώ·  σημειώνει ότι ένα 
ορισμένο επίπεδο RAL είναι αναπόφευκτο 
κατά την υλοποίηση πολυετών 
προγραμμάτων, όμως παρ' όλα αυτά 
υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη εκκρεμών 
αναλήψεων υποχρεώσεων  προϋποθέτει, 
εξ ορισμού, πληρωμές που αντιστοίχως 
πρέπει να γίνουν· για το λόγο αυτό δε 
συμφωνεί με τη στάση του Συμβουλίου να 
αποφασίζει για το επίπεδο πληρωμών εκ 
των προτέρων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη 
του μια ακριβή αξιολόγηση των 
πραγματικών αναγκών· για το λόγο αυτό, 
θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
καθ' όλη τη διάρκεια της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού στο 
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πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ για να 
μειωθεί η διαφορά μεταξύ πιστώσεων 
αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων 
πληρωμών, μέσω της κατάλληλης 
αύξησης του επιπέδου πληρωμών· 

Or. en

Τροπολογία 263
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. είναι της γνώμης ότι κανένα από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν αναγνωρίζει  
επαρκώς τον επείγοντα χαρακτήρα της 
επίτευξης έκδοσης δήλωσης αξιοπιστίας 
χωρίς επιφύλαξη εκ μέρους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και παροτρύνει 
αμφότερα τα θεσμικά όργανα να 
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες 
για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στις δαπάνες· 

Or. en

Τροπολογία 264
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
αξιολόγηση των προτερημάτων και των 
ατελειών στα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε 
επιμέρους τομείς πολιτικής είναι 
απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαχείρισης και του ελέγχου 

27. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
αξιολόγηση των προτερημάτων και των 
ατελειών στα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε 
επιμέρους τομείς πολιτικής είναι 
απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαχείρισης και του ελέγχου 
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των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη· πιστεύει επίσης ότι χρειάζεται 
βελτίωση της διαχείρισης και βελτίωση, 
όχι αύξηση των ελέγχων, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών 
πόρων της ΕΕ·

των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη τόσο τους κρατικούς 
μηχανισμούς όσο και τα εθνικά 
κοινοβούλια· πιστεύει επίσης ότι 
χρειάζεται βελτίωση της διαχείρισης και 
βελτίωση, όχι αύξηση των ελέγχων, 
προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα 
και αποτελεσματικότητα των 
χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ··

Or. el

Τροπολογία 265
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, László Surján εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
αξιολόγηση των προτερημάτων και των 
ατελειών στα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε 
επιμέρους τομείς πολιτικής είναι 
απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαχείρισης και του ελέγχου 
των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη· πιστεύει επίσης ότι χρειάζεται 
βελτίωση της διαχείρισης και βελτίωση, 
όχι αύξηση των ελέγχων, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών 
πόρων της ΕΕ·

27. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
αξιολόγηση των προτερημάτων και των 
ατελειών στα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε 
επιμέρους τομείς πολιτικής είναι 
απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαχείρισης και του ελέγχου 
των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη· πιστεύει επίσης ότι χρειάζεται 
βελτίωση της διαχείρισης, λιγότερη 
γραφειοκρατία και βελτίωση, όχι αύξηση 
των ελέγχων, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 
των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·
τονίζει ότι ο κίνδυνος σφάλματος μπορεί 
να αυξηθεί εάν οι κανόνες που πρέπει να 
τηρούνται είναι περίπλοκοι και ασαφείς 
και, επιπλέον, οδηγούν σε λιγότερη 
διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 266
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
αξιολόγηση των προτερημάτων και των 
ατελειών στα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε 
επιμέρους τομείς πολιτικής είναι 
απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαχείρισης και του ελέγχου 
των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη· πιστεύει επίσης ότι χρειάζεται 
βελτίωση της διαχείρισης και βελτίωση, 
όχι αύξηση των ελέγχων, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών 
πόρων της ΕΕ·

27. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
αξιολόγηση των προτερημάτων και των 
ατελειών στα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε 
επιμέρους τομείς πολιτικής είναι 
απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαχείρισης και του ελέγχου 
των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη· πιστεύει επίσης ότι χρειάζεται 
βελτίωση της διαχείρισης και της 
διαφάνειας και βελτίωση, όχι αύξηση των 
ελέγχων, προκειμένου να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα 
των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ· εν 
προκειμένω, πρέπει να επιτευχθεί 
ισορροπία μεταξύ του επιπέδου ελέγχου 
και του κόστους του.

Or. en

Τροπολογία 267
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
αξιολόγηση των προτερημάτων και των 
ατελειών στα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε 
επιμέρους τομείς πολιτικής είναι 
απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαχείρισης και του ελέγχου 
των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη· πιστεύει επίσης ότι χρειάζεται 
βελτίωση της διαχείρισης και βελτίωση, 
όχι αύξηση των ελέγχων, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα και 

27. εκφράζει την πεποίθηση ότι η 
αξιολόγηση των προτερημάτων και των 
ατελειών στα συστήματα διαχείρισης και 
ελέγχου κάθε κράτους μέλους σε 
επιμέρους τομείς πολιτικής είναι 
απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η 
ποιότητα της διαχείρισης και του ελέγχου 
των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ από τα 
κράτη μέλη· πιστεύει επίσης ότι χρειάζεται 
βελτίωση της διαχείρισης και βελτίωση, 
όχι αύξηση των ελέγχων, προκειμένου να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα και 
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αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών 
πόρων της ΕΕ·

αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών 
πόρων της ΕΕ και όσον αφορά το ποσοστό 
απορρόφησής τους·

Or. en

Τροπολογία 268
Reimer Böge, László Surján εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27a. υπογραμμίζει τη σημασία της 
νομικής βεβαιότητας και της 
δημοσιονομικής συνέχειας για την 
επιτυχή εφαρμογή των πολυετών 
πολιτικών και προγραμμάτων·  πιστεύει, 
ως εκ τούτου, ότι οι κανόνες δεν πρέπει 
να αλλάζουν κατά τη διάρκεια των 
περιόδων προγραμματισμού χωρίς 
δέουσα αιτιολόγηση και κατάλληλη 
αξιολόγηση των επιπτώσεων, δεδομένου 
ότι τούτο μπορεί να καταλήξει σε 
υψηλότερο κόστος μετάβασης, 
βραδύτερη εφαρμογή και αυξανόμενο 
κόστος σφάλματος·

Or. en

Τροπολογία 269
Reimer Böge, László Surján εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27β. επισημαίνει, ειδικότερα, το γεγονός 
ότι στο πεδίο της πολιτικής συνοχής της 
ΕΕ πρέπει να διασφαλιστεί μια ορισμένη 
συνέχεια μεταξύ των περιόδων 
προγραμματισμού όσον αφορά τη 
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θέσπιση εθνικών συστημάτων και τη 
σύσταση αρχών διαχείρισης και ελέγχου, 
ούτως ώστε να αποφεύγονται περιττές 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή των 
προγραμμάτων των διαρθρωτικών 
ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 270
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η θεσμική ικανότητα 
συγκαταλέγεται στα κρίσιμα στοιχεία για 
την επιτυχή ανάπτυξη, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των πολιτικών της 
Ένωσης· θεωρεί συνεπώς ότι η ενίσχυση 
της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο θα μπορούσε να στηρίξει τις 
διαρθρωτικές προσαρμογές και να
συμβάλει στην ομαλή και επιτυχή 
απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων της 
ΕΕ·

28. τονίζει ότι η θεσμική ικανότητα 
συγκαταλέγεται στα κρίσιμα στοιχεία για 
την επιτυχή ανάπτυξη, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των πολιτικών της 
Ένωσης· θεωρεί συνεπώς ότι η ενίσχυση 
της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και η διασφάλιση της συμμετοχής 
όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων
θα μπορούσαν να στηρίξουν τις 
διαρθρωτικές προσαρμογές και να
συμβάλουν στην ομαλή και επιτυχή 
απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 271
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η θεσμική ικανότητα 
συγκαταλέγεται στα κρίσιμα στοιχεία για 

28. τονίζει ότι η θεσμική ικανότητα 
συγκαταλέγεται στα κρίσιμα στοιχεία για 
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την επιτυχή ανάπτυξη, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των πολιτικών της 
Ένωσης· θεωρεί συνεπώς ότι η ενίσχυση 
της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο θα μπορούσε να στηρίξει τις 
διαρθρωτικές προσαρμογές και να 
συμβάλει στην ομαλή και επιτυχή 
απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων της 
ΕΕ·

την επιτυχή ανάπτυξη, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των πολιτικών της 
Ένωσης· θεωρεί συνεπώς ότι η ενίσχυση 
της θεσμικής, διοικητικής κι ελεγκτικής
ικανότητας σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο θα μπορούσε να στηρίξει 
τις διαρθρωτικές προσαρμογές και να 
συμβάλει στην ομαλή και επιτυχή 
απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων της 
ΕΕ··

Or. el

Τροπολογία 272
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28a. ζητεί κατάργηση των υφιστάμενων 
διοικητικών αλληλεπικαλύψεων και 
διπλών διαρθρώσεων τόσο σε επίπεδο ΕΕ 
όσο και σε εθνικό επίπεδο στο επόμενο 
ΠΔΠ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τους 
υφιστάμενους οργανισμούς και τις 
υφιστάμενες διαρθρώσεις σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε 
να προσδιοριστούν αυτές οι 
αλληλεπικαλύψεις και να ληφθούν υπόψη 
τα αποτελέσματα στις αντίστοιχες 
προτάσεις της για την επόμενη περίοδο·

Or. en

Τροπολογία 273
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τμήμα ΙΙΙ Πολιτικές προτεραιότητες
28β. πιστεύει ότι το ΠΔΠ δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να αντιμετωπίζεται ως 
απλό εργαλείο που περιορίζει την εξέλιξη 
των δαπανών της ΕΕ, ως ένα "λογιστικό 
δελτίο" με ελάχιστη ευελιξία ώστε να 
προσαρμόζεται σε απρόβλεπτες και 
μεταβαλλόμενες πολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες, αλλά ως ένα από 
τα σημαντικότερα μέσα που προσδίδει 
ορατότητα στη δράση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αντανακλώντας τις πολιτικές 
φιλοδοξίες της· επιμένει ότι τούτο μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο εάν το ΠΔΠ στοχεύει 
ουσιαστικά στις προτεραιότητες 
πολιτικής του και παρέχει επαρκή 
χρηματοδότηση· φρονεί ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να 
επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση των 
"δημόσιων αγαθών", αντιμετωπίζοντας 
τις διασυνοριακές προκλήσεις σε τομείς 
όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η 
καινοτομία, οι υποδομές και το 
περιβάλλον· είναι πεπεισμένο ότι αυτές οι 
επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν 
προστιθέμενη αξία σε αντιπαραβολή με 
τις μη συντονισμένες παρεμβάσεις των 
εθνικών προϋπολογισμών και να 
συμβάλουν στη σταθεροποίηση της 
οικονομίας της ΕΕ και στη βιώσιμη 
ανάπτυξή της με την παροδο του χρόνου·

Or. en

Τροπολογία 274
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Subheading (new)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Προϋπολογισμός που στηρίζει τις νέες 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στη 
Συνθήκη της Λισαβόνας

Or. en

Τροπολογία 275
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής 
δράσης, του αθλητισμού, του 
διαστήματος, της κλιματικής αλλαγής, 
της ενέργειας, του τουρισμού και της 
πολιτικής προστασίας· τονίζει ότι αυτό 
απαιτεί επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 276
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
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του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας·
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 277
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής 
δράσης, του αθλητισμού, του 
διαστήματος, της κλιματικής αλλαγής, 
της ενέργειας, του τουρισμού και της 
πολιτικής προστασίας· τονίζει ότι αυτό 
απαιτεί επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους·

29. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας ενισχύει τις πολιτικές της 
Ένωσης και παρέχει στην Ένωση 
σημαντικές νέες αρμοδιότητες· τονίζει ότι 
αυτό απαιτεί δημιουργικότητα όσον 
αφορά τους υφιστάμενους
χρηματοδοτικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 278
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης,
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της αλλαγής του 
κλίματος, της ενέργειας, της νεολαίας, 
της εξωτερικής δράσης, της ποινικής 
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τουρισμού και της πολιτικής προστασίας·
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

δικαιοσύνης, της πολιτικής προστασίας, 
του διαστήματος, του τουρισμού και του 
αθλητισμού· τονίζει ότι αυτό απαιτεί 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 279
Thijs Berman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας·
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης,
της μείωσης της φτώχειας, του 
αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας·
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 280
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης,
της νεολαίας, του αθλητισμού, του 
διαστήματος, της κλιματικής αλλαγής, της 
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τουρισμού και της πολιτικής προστασίας·
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

ενέργειας, της πολιτικής προστασίας και 
του τουρισμού· τονίζει ότι αυτό απαιτεί 
επαρκείς και σαφώς προσδιορισμένους
χρηματοδοτικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 281
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας·
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης,
της ιδιότητας του πολίτη και των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, του
αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας·
προκειμένου η Ένωση να μπορέσει να 
αντεπεξέλθει σε αυτές τις αρμοδιότητες 
πρέπει να προβλεφθούν πρόσθετοι 
χρηματοδοτικοί πόροι·

Or. en

Τροπολογία 282
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 

29. σημειώνει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας παρέχει στην Ένωση 
σημαντικές νέες αρμοδιότητες, ιδίως στους 
τομείς της εξωτερικής δράσης, του 
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ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας·
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας·
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος και η 
οικονομική και κοινωνική συνοχή·

Or. pt

Τροπολογία 283
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· 
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές και τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και παρέχει στην Ένωση 
σημαντικές νέες αρμοδιότητες, ιδίως στους 
τομείς της εξωτερικής δράσης, του 
αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· 
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους που 
δημιουργούνται μέσω των πραγματικών 
ιδίων πόρων της ΕΕ· συγκεντρώνοντας 
τις εθνικές δαπάνες σε αυτούς τους 
τομείς σε επίπεδο ΕΕ, ο προϋπολογισμός 
της ΕΕ θα είχε το κρίσιμο μέγεθος που 
απαιτείται, ώστε να παρέχει στο ευρώ το 
δικό του δημοσιονομικό χώρο στο 
επίπεδο της πολιτικής οργάνωσης όπου 
εκδίδεται και να καλύπτει τις τεράστιες 
επενδυτικές ανάγκες της ΕΕ, 
επιτρέποντας στα κράτη μέλη να 
μειώσουν σημαντικά τις δαπάνες τους·

Or. en
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Τροπολογία 284
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· 
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· 
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους τόσο στους 
παλαιούς όσο και στους νέους τομείς·

Or. pl

Τροπολογία 285
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· 
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· 
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους· επιμένει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
της την εδαφική διάσταση σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 286
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· 
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· 
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους· επιμένει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
της την εδαφική διάσταση σε όλες τις 
πολιτικές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 287
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· 
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

29. υπενθυμίζει ότι η έναρξη ισχύος της 
Συνθήκης της Λισαβόνας ενισχύει τις 
πολιτικές της Ένωσης και παρέχει στην 
Ένωση σημαντικές νέες αρμοδιότητες, 
ιδίως στους τομείς της εξωτερικής δράσης, 
του αθλητισμού, του διαστήματος, της 
κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του 
τουρισμού και της πολιτικής προστασίας· 
τονίζει ότι αυτό απαιτεί επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους· υπενθυμίζει στο 
πλαίσιο αυτό ότι το άρθρο 311 ΣΛΕΕ 
απαιτεί από την Ένωση να εφοδιάζεται 
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με τα μέσα που απαιτούνται για την 
επίτευξη των στόχων της και για την 
επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της.

Or. en

Τροπολογία 288
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29a. υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποδοθεί 
υψηλότερη προτεραιότητα σε μια σειρά 
τομέων, όπως η καινοτομία, ή έρευνα και 
ανάπτυξη, οι στρατηγικές επενδύσεις στα 
διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομής και η 
εξωτερική πολιτική, ούτως ώστε να 
αντιμετωπισθούν οι σημερινές και
μελλοντικές πολιτικές και οικονομικές 
προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 289
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της 
Λισαβόνας περιλαμβάνει νέες οριζόντιες 
ρήτρες που ισχύουν για όλες τις πολιτικές 
της ΕΕ και ότι το ΠΔΠ πρέπει ως εκ 
τούτου να προάγει την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών, να εγγυάται 
επαρκή κοινωνική προστασία και 
καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και να καταπολεμά τις 
διακρίσεις· τονίζει ότι οι υποχρεώσεις 
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αυτές πρέπει να αντανακλώνται σε 
επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και 
ότι πρέπει να συνεκτιμώνται σε όλες τις 
δραστηριότητες και τις πολιτικές που 
χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 290
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 πρέπει να αποτελέσει την πολιτική 
αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν είναι 
καθολικής εμβέλειας και δεν καλύπτει 
όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης· 
τονίζει το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης 
να λαμβάνει υπόψη άλλες πολιτικές που 
βασίζονται στις Συνθήκες και επιδιώκουν 
διαφορετικούς στόχους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 291
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 πρέπει να αποτελέσει την πολιτική 
αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 δεν είναι 

30. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 δεν καλύπτει όλους τους τομείς 
πολιτικής της Ένωσης· τονίζει το επόμενο 
ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη 
άλλες πολιτικές που βασίζονται στις 
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καθολικής εμβέλειας και δεν καλύπτει 
όλους τους τομείς πολιτικής της Ένωσης·
τονίζει το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης 
να λαμβάνει υπόψη άλλες πολιτικές που 
βασίζονται στις Συνθήκες και επιδιώκουν 
διαφορετικούς στόχους·

Συνθήκες και επιδιώκουν διαφορετικούς 
στόχους·

Or. pt

Τροπολογία 292
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ·
υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 δεν είναι καθολικής 
εμβέλειας και δεν καλύπτει όλους τους 
τομείς πολιτικής της Ένωσης· τονίζει το 
επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη άλλες πολιτικές που 
βασίζονται στις Συνθήκες και επιδιώκουν 
διαφορετικούς στόχους·

30. είναι της άποψης ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 δεν είναι καθολικής 
εμβέλειας και δεν καλύπτει όλους τους 
τομείς πολιτικής της Ένωσης· τονίζει ότι 
το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη άλλες πολιτικές που βασίζονται στις 
Συνθήκες και επιδιώκουν διαφορετικούς 
στόχους·

Or. pl

Τροπολογία 293
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 πρέπει να αποτελέσει την πολιτική 
αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ·
υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 δεν είναι καθολικής 

30. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 πρέπει να αποτελέσει πολιτική 
αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ·
υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 δεν είναι καθολικής 
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εμβέλειας και δεν καλύπτει όλους τους 
τομείς πολιτικής της Ένωσης· τονίζει το 
επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη άλλες πολιτικές που 
βασίζονται στις Συνθήκες και επιδιώκουν 
διαφορετικούς στόχους·

εμβέλειας και δεν καλύπτει όλους τους 
τομείς πολιτικής της Ένωσης· τονίζει ότι
το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη άλλες πολιτικές που 
βασίζονται στις Συνθήκες και επιδιώκουν 
διαφορετικούς στόχους ή ακολουθούν 
διαφορετική λογική·

Or. en

Τροπολογία 294
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 πρέπει να αποτελέσει την πολιτική 
αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 δεν είναι καθολικής 
εμβέλειας και δεν καλύπτει όλους τους 
τομείς πολιτικής της Ένωσης· τονίζει το 
επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη άλλες πολιτικές που 
βασίζονται στις Συνθήκες και επιδιώκουν 
διαφορετικούς στόχους·

30. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 πρέπει να αποτελέσει την κύρια 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 δεν είναι καθολικής 
εμβέλειας και δεν καλύπτει όλους τους 
τομείς πολιτικής της Ένωσης· τονίζει το 
επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη άλλες πολιτικές που 
βασίζονται στις Συνθήκες και επιδιώκουν 
διαφορετικούς στόχους·

Or. en

Τροπολογία 295
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 πρέπει να αποτελέσει την πολιτική 
αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ·
υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η στρατηγική 

30. πιστεύει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 πρέπει να αποτελέσει την πολιτική 
αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ·
υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι η στρατηγική 



AM\864450EL.doc 59/139 PE462.729v03-00

EL

Ευρώπη 2020 δεν είναι καθολικής 
εμβέλειας και δεν καλύπτει όλους τους 
τομείς πολιτικής της Ένωσης· τονίζει το 
επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη άλλες πολιτικές που 
βασίζονται στις Συνθήκες και επιδιώκουν 
διαφορετικούς στόχους·

Ευρώπη 2020 δεν είναι καθολικής 
εμβέλειας και δεν καλύπτει όλους τους 
τομείς πολιτικής της Ένωσης· τονίζει το 
επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνει υπόψη άλλες πολιτικές που 
βασίζονται στις Συνθήκες και επιδιώκουν 
διαφορετικούς στόχους, κυρίως στον 
κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 
γεωργίας, της αλιείας, της βιομηχανίας, 
της έρευνας και της ανάπτυξης·

Or. pt

Τροπολογία 296
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει ωστόσο ότι το σημερινό 
περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία 
συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει 
πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
σύνολο πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 
μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων·

31. τονίζει ότι στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 είναι να επιδιώξει όχι μόνο 
τη βραχυπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη 
και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 
αλλά και την πιο μακροπρόθεσμη 
διαρθρωτική μετάβαση σε πιο βιώσιμη 
και χαρακτηριζόμενη από χαμηλότερη 
έκλυση διοξειδίου του άνθρακα ανάπτυξη 
που να βασίζεται σε αποτελεσματικότερη 
χρήση των πόρων· τονίζει ωστόσο επίσης
ότι το σημερινό περιεχόμενο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως οι 
πρωταρχικοί στόχοι, οι εμβληματικές 
πρωτοβουλίες, τα σημεία συμφόρησης και 
οι δείκτες, παραμένει πολύ γενικόλογο· 
υπογραμμίζει ότι αυτό το σύνολο 
πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 
μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 297
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει ωστόσο ότι το σημερινό 
περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία 
συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει 
πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
σύνολο πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 
μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων·

31. τονίζει ότι το σημερινό περιεχόμενο 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως οι 
πρωταρχικοί στόχοι, οι εμβληματικές 
πρωτοβουλίες, τα σημεία συμφόρησης και 
οι δείκτες, παραμένει πολύ γενικόλογο και 
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
λεπτομερέστερες προτάσεις· υπογραμμίζει 
ότι αυτό το σύνολο πρωτοβουλιών είναι 
δυνατόν να υλοποιηθεί μόνο μέσω 
συγκεκριμένων δεσμεύσεων από τα κράτη 
μέλη στα εθνικά μεταρρυθμιστικά 
προγράμματά τους και μέσω 
συγκεκριμένων και συνεπών νομοθετικών 
προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 298
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει ωστόσο ότι το σημερινό 
περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία 
συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει 
πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
σύνολο πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 

31. τονίζει ωστόσο ότι το σημερινό 
περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία 
συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει 
πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
σύνολο πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 
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μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων·

μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων, καθώς και μέσω 
πολιτικών με δοκιμασμένους 
μηχανισμούς εκτέλεσης·

Or. en

Τροπολογία 299
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει ωστόσο ότι το σημερινό 
περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία 
συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει 
πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
σύνολο πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 
μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων·

31. τονίζει ωστόσο ότι το σημερινό 
περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία 
συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει 
πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
σύνολο πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 
μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων· φρονεί ότι δεν 
αποτελεί παρά επανάληψη της 
Στρατηγικής της Λισαβόνας και ότι 
συνεπώς είναι καταδικασμένο να 
αποτύχει για άλλη μια φορά·

Or. en

Τροπολογία 300
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει ωστόσο ότι το σημερινό 
περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 

31. τονίζει ότι το σημερινό περιεχόμενο 
της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως οι 
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2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία 
συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει 
πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
σύνολο πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 
μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων·

πρωταρχικοί στόχοι, οι εμβληματικές 
πρωτοβουλίες, τα σημεία συμφόρησης και 
οι δείκτες, παραμένει πολύ γενικόλογο· 
υπογραμμίζει ότι αυτό το σύνολο 
πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 
μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων·

Or. pl

Τροπολογία 301
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. τονίζει ωστόσο ότι το σημερινό 
περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία 
συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει 
πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
σύνολο πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 
μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων·

31. τονίζει ωστόσο ότι το σημερινό 
περιεχόμενο της στρατηγικής Ευρώπη 
2020, όπως οι πρωταρχικοί στόχοι, οι 
εμβληματικές πρωτοβουλίες, τα σημεία 
συμφόρησης και οι δείκτες, παραμένει 
πολύ γενικόλογο· υπογραμμίζει ότι αυτό το 
σύνολο πρωτοβουλιών είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί μόνο μέσω συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη στα εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματά τους και 
μέσω συγκεκριμένων και συνεπών 
νομοθετικών προτάσεων καθώς και μέσω 
της δέσμευσης των περιφερειών με 
νομοθετικές αρμοδιότητες·

Or. en

Τροπολογία 302
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31a. επιβεβαιώνει τη σημασία των 
ποικίλων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για 
την επίτευξη ενός από τους 
πρωταρχικούς στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και συγκεκριμένα της 
επίτευξης απασχόλησης της τάξης του 
75%: κατάρτιση και επιμόρφωση ως 
τμήμα της στρατηγικής για τη δια βίου 
μάθηση, μέτρα για την ένταξη ή την 
επανένταξη στην αγορά εργασίας και 
μέτρα για την εξάλειψη του διαχωρισμού 
των φύλων και τη διατήρηση της 
ικανότητας άσκησης βιοποριστικής 
δραστηριότητας και τονίζει ότι 
χρειάζονται πρόσθετοι δημοσιονομικοί 
πόροι για τη χρηματοδότηση αυτών των 
μέτρων·

Or. de

Τροπολογία 303
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31β. φρονεί ότι η αναζωογόνηση της 
ενιαίας αγοράς είναι ουσιώδες στοιχείο 
της στρατηγικής ΕΕ 2020 που ενισχύει 
τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της· 

Or. en

Τροπολογία 304
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο 
ΠΔΠ οι φιλοδοξίες της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα 
αξιόπιστο πλαίσιο χρηματοδότησης, το 
οποίο ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής· 
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· 
καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 305
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο 
ΠΔΠ οι φιλοδοξίες της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα 
αξιόπιστο πλαίσιο χρηματοδότησης, το 
οποίο ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
και ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να 
αντανακλά τις φιλοδοξίες της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 και καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα 
αξιόπιστο πλαίσιο χρηματοδότησης· 
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
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χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής· 
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 306
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής· 
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και, στο πλαίσιο αυτό, να 
λαμβάνεται υπόψη σε κάθε 
χρηματοδοτικό κονδύλιο της ΕΕ και να 
αντανακλάται σε κάθε επιμέρους 
προϋπολογισμό η κοινωνική διάσταση και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο 
χρηματοδότησης, το οποίο ειδικότερα να 
εξασφαλίζει επαρκή χρηματοδότηση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής αυτής· υποστηρίζει εν 
προκειμένω ότι τα καθήκοντα, οι πόροι και 
οι αρμοδιότητες πρέπει να οριστούν με 
σαφήνεια και να συντονιστούν 
αποτελεσματικά ανάμεσα στην Ένωση και 
τα κράτη μέλη της· καλεί την Επιτροπή να 
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που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

διευκρινίσει τη δημοσιονομική διάσταση 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών, 
δεδομένου ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια 
δράσης διατρέχουν εγκάρσια όλες τις 
πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 307
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση·
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής·
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση·
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει εκ βάθρων 
επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων 
του ΠΔΠ ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής·
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 308
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση·
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής·
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση·
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής·
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών· καλεί την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 309
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής· 
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής, 
μέσω της απόδοσης ιδιαίτερης προσοχής 
στις ανάγκες ανάπτυξης των ΜΜΕ· 
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. fi

Τροπολογία 310
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση·
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει κατάλληλη
χρηματοδότηση· ζητά να αντανακλώνται 
στο επόμενο ΠΔΠ οι φιλοδοξίες της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και είναι 
αποφασισμένο να συνεργαστεί με την 
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πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής·
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Επιτροπή και τα κράτη μέλη για να 
καταρτίσουν ένα αξιόπιστο πλαίσιο 
χρηματοδότησης, το οποίο ειδικότερα να 
εξασφαλίζει επαρκή χρηματοδότηση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών της 
στρατηγικής αυτής· υποστηρίζει εν 
προκειμένω ότι τα καθήκοντα, οι πόροι και 
οι αρμοδιότητες πρέπει να οριστούν με 
σαφήνεια και να συντονιστούν 
αποτελεσματικά ανάμεσα στην Ένωση και 
τα κράτη μέλη της· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τη δημοσιονομική διάσταση 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών, 
δεδομένου ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια 
δράσης διατρέχουν εγκάρσια όλες τις 
πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 311
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση·
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής·
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση·
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των πρωταρχικών 
στόχων της· υποστηρίζει εν προκειμένω 
ότι τα καθήκοντα, οι πόροι και οι 
αρμοδιότητες πρέπει να οριστούν με 
σαφήνεια και να συντονιστούν 
αποτελεσματικά ανάμεσα στην Ένωση και 
τα κράτη μέλη της· καλεί την Επιτροπή να 
διευκρινίσει τη δημοσιονομική διάσταση 
των εμβληματικών πρωτοβουλιών, 
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εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

δεδομένου ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια 
δράσης διατρέχουν εγκάρσια όλες τις 
πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 312
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής· 
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής· 
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
λάβει αποφάσεις όσον αφορά τους 
εθνικούς στόχους τους και, εμμέσως, τις 
αντίστοιχες δημοσιονομικές ανάγκες· 
καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 313
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής· 
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

32. τονίζει επιπλέον ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 μπορεί να είναι αξιόπιστη 
μόνον εάν έχει επαρκή χρηματοδότηση· 
ζητά να αντανακλώνται στο επόμενο ΠΔΠ 
οι φιλοδοξίες της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο 
ειδικότερα να εξασφαλίζει επαρκή 
χρηματοδότηση των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών της στρατηγικής αυτής· 
υποστηρίζει εν προκειμένω ότι τα 
καθήκοντα, οι πόροι και οι αρμοδιότητες 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και να 
συντονιστούν αποτελεσματικά ανάμεσα 
στην Ένωση και τα κράτη μέλη της· καλεί 
την Επιτροπή να διευκρινίσει τη 
δημοσιονομική διάσταση των 
εμβληματικών πρωτοβουλιών, δεδομένου 
ότι αυτά τα επείγοντα σχέδια δράσης 
διατρέχουν εγκάρσια όλες τις πολιτικές 
που χρηματοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί, επίσης, την 
Επιτροπή να διευκρινίσει τί είδους 
χρηματοδότηση σχεδιάζει να χορηγήσει 
στις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας, 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι η δράση 
τους θα είναι αποδοτική·

Or. it

Τροπολογία 314
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32a. είναι πεπεισμένο ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 χρειάζεται πρόσθετα 
στοιχεία, τα οποία έχουν αποδειχθεί 
επιτυχή στο παρελθόν, δεδομένου ότι 
έχουν φέρει την ΕΕ σε άμεση επαφή με 
τους πολίτες της, και είναι ορατά με 
άμεσο θετικό αντίκτυπο σε αυτούς· 
φρονεί ότι, λόγω του γεγονότος ότι 
παρέχουν άμεση προστιθέμενη αξία σε 
ολόκληρη την Ένωση και λόγω της 
μοναδικότητάς τους, είναι ουσιώδες να 
συνεχιστεί επ' αόριστον η εφαρμογή 
επιμέρους προγραμμάτων προς όφελος 
της κοινωνίας των πολιτών, των 
δικαιούχων που συνεργάζονται σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των 
νέων, των καταναλωτών και των δικτύων 
προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 315
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη δεκαετούς 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 απαιτεί επαρκή 
δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα δημοσιονομικά μέσα 
θα μπορούν να ευθυγραμμίζονται 
κατάλληλα με τις εξελισσόμενες 
περιστάσεις και προτεραιότητες·

33. προειδοποιεί ότι η ανάπτυξη δεκαετούς 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 απαιτεί επαρκή 
δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα δημοσιονομικά μέσα 
θα μπορούν να ευθυγραμμίζονται 
κατάλληλα με τις εξελισσόμενες 
περιστάσεις και προτεραιότητες·
υπογραμμίζει ότι η στρατηγική Ευρώπη 
2020 δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
μοναδική πολιτική αναφοράς για το 
επόμενο ΠΔΠ· 

Or. pl
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Τροπολογία 316
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ένας προϋπολογισμός που στηρίζει την 
οικονομική διακυβέρνηση

33α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 
η κρίση ανέδειξε τη μεγάλη διαρθρωτική 
ανισορροπία που πλήττει την ζώνη του 
ευρώ, δεδομένου ότι ορισμένα κράτη 
μέλη συσσωρεύουν εμπορικά 
πλεονάσματα τη στιγμή που άλλα 
συσσωρεύουν ελλείμματα· σε αυτή την 
κατάσταση ανταγωνιστικής 
ανισορροπίας έρχονται να προστεθούν η 
ύφεση που προκαλεί μια πολιτική που έχει 
ως αποκλειστικό μέλημα τον 
πληθωρισμό, καθώς και ο προκυκλικός 
χαρακτήρας του συμφώνου 
σταθερότητας και ανάπτυξης· είναι 
πεπεισμένο, ως εκ τούτου, ότι η κρίση του 
δημόσιου χρέους εντός της ζώνης του 
ευρώ θα λυθεί οριστικά μόνο με μία 
οικονομική διακυβέρνηση που θα 
αντιμετωπίζει τα διαρθρωτικά και 
θεσμικά της αίτια·

Or. pt

Τροπολογία 317
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33β. τονίζει την ανάγκη να ληφθούν 
μέτρα πρόληψης της επισφαλούς 
απασχόλησης και ενίσχυσης της 
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επανένταξης στην αγορά εργασίας και 
επιπλέον, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι δημογραφικές 
προκλήσεις, να δρομολογηθούν 
πρωτοβουλίες για την καλύτερη ένταξη 
των νέων ανθρώπων στην εργασία και για 
την υποστήριξη των ηλικιωμένων 
εργαζόμενων με μέτρα που θα αφορούν 
την υγεία και την απόκτηση 
επαγγελματικών προσόντων·

Or. de

Τροπολογία 318
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33γ. τάσσεται υπέρ του στόχου της 
μόνιμης μείωσης του αριθμού των 
ανθρώπων στην Ευρώπη που ζουν υπό 
συνθήκες φτώχειας ή που απειλούνται 
από τη φτώχεια και ζητεί να ληφθεί 
υπόψη η επαρκής χρηματοδότηση 
μέτρων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι 
ο στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
θα μπορέσει να επιτευχθεί πραγματικά· 

Or. de

Τροπολογία 319
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33 δ. διαπιστώνει ότι ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός, και συγκεκριμένα οι 
πολιτικές του για τη συνοχή και τα 
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διαρθρωτικά ταμεία, αποδεικνύονται 
ανεπαρκείς, στο πλαίσιο της οικονομικής 
και χρηματοπιστωτικής κρίσης, για την 
αποφυγή της επιδείνωσης των 
ανισοτήτων μεταξύ χωρών, καθώς και 
των κοινωνικών ανισοτήτων στον 
ευρωπαϊκό χώρο· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με τη 
συμπληρωματικότητα της ευρωπαϊκής 
διάστασης στις κοινωνικές πολιτικές, με 
προτάσεις που θα εξασφαλίζουν 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έναν 
ορίζοντα κοινωνικής συνοχής μεταξύ των 
πολιτών που κατοικούν στην ΕΕ·

Or. pt

Τροπολογία 320
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33 ε. εκτιμά ότι απαιτείται εις βάθος 
τροποποίηση της ΚΓΠ και της ΚΑΠ, 
αλλά με τη διατήρηση των γενικών αξιών 
τους, με στόχο την ενίσχυση της 
παραγωγής και των επενδύσεων, τη 
δημιουργία απασχόλησης και την 
οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη στήριξη 
των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και 
άλλων κοινωνικών οργανώσεων, 
λαμβανομένων υπόψη της ιδιαιτερότητας 
του κάθε κράτους μέλους και της 
προάσπισης της επισιτιστικής ασφάλειας 
και κυριαρχίας και θέτοντας τέλος στις 
επιδοτούμενες εξαγωγές·

Or. pt
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Τροπολογία 321
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33στ. θεωρεί ζωτικής σημασίας την 
αύξηση των πιστώσεων για το Ταμείο 
Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία, 
ιδίως το ΕΚΤ και προγράμματα όπως το 
Progress, με ιδιαίτερη προσοχή στην 
απασχόληση με δικαιώματα, τα ίσα 
δικαιώματα και ευκαιρίες και την 
καταπολέμηση της φτώχειας· 

Or. pt

Τροπολογία 322
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33ζ. θεωρεί ζωτικής σημασίας να 
διασφαλίζεται ότι σε όλα τα κονδύλια του 
προϋπολογισμού συνεκτιμάται η 
διάσταση του φύλου, με την αναβάθμιση 
της στήριξης και των επενδύσεων στον 
τομέα αυτό·

Or. pt

Τροπολογία 323
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 η (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33η. θεωρεί ζωτικής σημασίας την 
αύξηση των ενισχύσεων για επενδύσεις σε 
υποδομές, εγκαταστάσεις κοινωνικής 
πρόνοιας, στην έρευνα, την καινοτομία 
και την ανάπτυξη·

Or. pt

Τροπολογία 324
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33θ. θεωρεί ζωτικής σημασίας την 
ουσιαστική μείωση των στρατιωτικών 
δαπανών και των δαπανών εξωτερικής 
εκπροσώπησης, περιλαμβανομένου του 
Frontex·

Or. pt

Τροπολογία 325
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 ι (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33ι. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό 
νόμισμα δημιουργήθηκε χωρίς 
πραγματική οικονομική σύγκλιση μεταξύ 
των κρατών που ήταν πρόθυμα να το 
υιοθετήσουν και χωρίς ο προϋπολογισμός 
της Ένωσης να διαθέτει το αναγκαίο 
μέγεθος για να φιλοξενήσει δικό του 
νόμισμα· φρονεί ότι ο προϋπολογισμός 
αυτός απαιτεί την αντικατάσταση 
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σημαντικών τμημάτων των σημερινών 
δαπανών των κρατών μελών από 
δαπάνες της Ένωσης που θα προέρχονται 
από τους δικούς της δημοσιονομικούς 
πόρους· φρονεί ότι τούτο θα απαιτούσε, 
επιπλέον, αντίστοιχες ρυθμίσεις όσον 
αφορά την πολιτική ένωση, ούτως ώστε 
να επιτευχθεί συνοχή και σύγκλιση 
μεταξύ των πολιτικών της Ένωσης και 
των πολιτικών των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 326
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο του υπάρχοντος ευρωπαϊκού 
μηχανισμού χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης, δανειακές εγγυήσεις 
ποσού έως 60 δισ. ευρώ πρέπει να 
καλυφθούν από το περιθώριο ανάμεσα στο 
ανώτατο όριο των ιδίων πόρων και τις 
ετήσιες δαπάνες που εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό· επισημαίνει τις πρόσθετες 
υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης 
χρηματοπιστωτικής συνδρομής προς κράτη 
μέλη εκτός ευρωζώνης, οι οποίες πρέπει να 
καλυφθούν από το ίδιο περιθώριο·

34. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο του υπάρχοντος ευρωπαϊκού 
μηχανισμού χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης, ο οποίος θα πάψει να 
υπάρχει από το 2013 και μετά, δανειακές 
εγγυήσεις ποσού έως 60 δισ. ευρώ πρέπει 
να καλυφθούν από το περιθώριο ανάμεσα 
στο ανώτατο όριο των ιδίων πόρων και στο 
συνολικό ανώτατο όριο του ΠΔΠ·
επισημαίνει τις πρόσθετες υποχρεώσεις 
που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της 
μεσοπρόθεσμης χρηματοπιστωτικής 
συνδρομής προς κράτη μέλη εκτός 
ευρωζώνης, οι οποίες πρέπει να καλυφθούν 
από το ίδιο περιθώριο·

Or. en

Τροπολογία 327
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο του υπάρχοντος ευρωπαϊκού 
μηχανισμού χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης, δανειακές εγγυήσεις 
ποσού έως 60 δισ. ευρώ πρέπει να 
καλυφθούν από το περιθώριο ανάμεσα στο 
ανώτατο όριο των ιδίων πόρων και τις 
ετήσιες δαπάνες που εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό· επισημαίνει τις πρόσθετες 
υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης 
χρηματοπιστωτικής συνδρομής προς κράτη 
μέλη εκτός ευρωζώνης, οι οποίες πρέπει να 
καλυφθούν από το ίδιο περιθώριο·

34. υπογραμμίζει το γεγονός ότι, στο 
πλαίσιο του υπάρχοντος ευρωπαϊκού 
μηχανισμού χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης, δανειακές εγγυήσεις 
ποσού έως 60 δισ. ευρώ πρέπει να 
καλυφθούν από το περιθώριο ανάμεσα στο 
ανώτατο όριο των ιδίων πόρων και τις 
ετήσιες δαπάνες που εγγράφονται στον 
προϋπολογισμό· επισημαίνει τις πρόσθετες 
υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης 
χρηματοπιστωτικής συνδρομής προς κράτη 
μέλη εκτός ευρωζώνης, οι οποίες πρέπει να 
καλυφθούν από το ίδιο περιθώριο·
καταλήγει ότι, στην πράξη, τούτο θα ήταν 
κατά πάσα πιθανότητα αδύνατο να 
επιτευχθεί σε περίπτωση ανάγκης και ότι, 
ως εκ τούτου, πρέπει να επινοηθεί 
εφικτός μηχανισμός παρέμβασης του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στο σύστημα 
εγγυήσεων·

Or. en

Τροπολογία 328
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να παράσχει βελτιωμένο 
δημοσιονομικό συντονισμό και συνέργειες 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών, αυξάνοντας έτσι την ΕΠΑ· θεωρεί 
επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει 
να ενισχύει τον οικονομικό συντονισμό 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
εξασφαλίσει βελτιωμένη οικονομική 
διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, 
μειώνοντας έτσι την ανάγκη προσφυγής 

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να παράσχει βελτιωμένο 
δημοσιονομικό συντονισμό και συνέργειες 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών·
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στον μηχανισμό χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης·

Or. en

Τροπολογία 329
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να παράσχει βελτιωμένο 
δημοσιονομικό συντονισμό και συνέργειες 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών, αυξάνοντας έτσι την ΕΠΑ· θεωρεί 
επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει 
να ενισχύει τον οικονομικό συντονισμό 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
εξασφαλίσει βελτιωμένη οικονομική 
διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, μειώνοντας 
έτσι την ανάγκη προσφυγής στον 
μηχανισμό χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης·

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να παράσχει βελτιωμένο 
δημοσιονομικό συντονισμό και συνέργειες 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών, αυξάνοντας έτσι την ΕΠΑ· θεωρεί 
επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει 
να ενισχύει τον οικονομικό συντονισμό 
μεταξύ των κρατών μελών σύμφωνα με 
την αρχή της κοινοτικής μεθόδου και να 
εξασφαλίσει βελτιωμένη οικονομική 
διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, μειώνοντας 
έτσι την ανάγκη προσφυγής στον 
μηχανισμό χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης· πιστεύει ότι το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να 
εστιασθεί στη βελτίωση των συνεργειών 
μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών 
δημόσιων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 330
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να παράσχει βελτιωμένο 

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να παράσχει βελτιωμένο 
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δημοσιονομικό συντονισμό και συνέργειες 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών, αυξάνοντας έτσι την ΕΠΑ· θεωρεί 
επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει 
να ενισχύει τον οικονομικό συντονισμό 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
εξασφαλίσει βελτιωμένη οικονομική 
διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, 
μειώνοντας έτσι την ανάγκη προσφυγής 
στον μηχανισμό χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης·

δημοσιονομικό συντονισμό και συνέργειες 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών, αυξάνοντας έτσι την ΕΠΑ· θεωρεί 
επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει 
να ενισχύει τον οικονομικό συντονισμό 
μεταξύ των κρατών μελών, μειώνοντας 
έτσι την ανάγκη προσφυγής στον 
μηχανισμό χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης·

Or. pl

Τροπολογία 331
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να παράσχει βελτιωμένο 
δημοσιονομικό συντονισμό και συνέργειες 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών, αυξάνοντας έτσι την ΕΠΑ· θεωρεί 
επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει 
να ενισχύει τον οικονομικό συντονισμό 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
εξασφαλίσει βελτιωμένη οικονομική 
διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, μειώνοντας 
έτσι την ανάγκη προσφυγής στον 
μηχανισμό χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης·

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να παράσχει βελτιωμένο 
δημοσιονομικό συντονισμό και συνέργειες 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών, αυξάνοντας έτσι την ΕΠΑ· θεωρεί 
επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει 
να ενισχύει τον οικονομικό συντονισμό 
μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να 
εξασφαλιστεί βελτιωμένη οικονομική 
διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, μειώνοντας 
έτσι την ανάγκη προσφυγής στον 
μηχανισμό χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης·

Or. en

Τροπολογία 332
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
πρέπει να παράσχει βελτιωμένο 
δημοσιονομικό συντονισμό και συνέργειες 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών, αυξάνοντας έτσι την ΕΠΑ· θεωρεί 
επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει 
να ενισχύει τον οικονομικό συντονισμό 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
εξασφαλίσει βελτιωμένη οικονομική 
διακυβέρνηση στην ευρωζώνη, μειώνοντας 
έτσι την ανάγκη προσφυγής στον 
μηχανισμό χρηματοπιστωτικής 
σταθεροποίησης·

35. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
πρέπει να παράσχει βελτιωμένο 
δημοσιονομικό συντονισμό και συνέργειες 
μεταξύ της Ένωσης και των κρατών 
μελών, αυξάνοντας έτσι την ΕΠΑ· θεωρεί 
επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει 
να ενισχύει τον οικονομικό συντονισμό 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
εξασφαλίσει βελτιωμένη οικονομική 
διακυβέρνηση στην ευρωζώνη και στα 
κράτη μέλη που επιθυμούν να 
προσχωρήσουν σε αυτή, μειώνοντας έτσι 
την ανάγκη προσφυγής στον μηχανισμό 
χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης·

Or. en

Τροπολογία 333
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35a. ζητεί τη διοργάνωση Ευρωπαϊκής 
Διάσκεψης για την Οικονομική 
Διακυβέρνηση, με βάση το πρότυπο της 
συνέλευσης, που να ενισχύει περαιτέρω 
την εποπτεία και το συντονισμό της 
οικονομικής πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της εναρμόνισης 
της φορολογικής πολιτικής·  πιστεύει ότι, 
στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να 
εξετασθούν νέα έσοδα του 
προϋπολογισμού, καινοτόμα 
χρηματοδοτικά μέσα όπως ένας φόρος 
επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
τα ευρωομόλογα και τα ομόλογα σχεδίων 
και η πλήρης ενσωμάτωση του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 334
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 
2013 ο ευρωπαϊκός μηχανισμός 
σταθερότητας πρέπει να οργανωθεί σε 
αμιγώς διακυβερνητική βάση·
υπογραμμίζει την έλλειψη δημοκρατικού 
ελέγχου και λογοδοσίας στη 
διακυβερνητική προσέγγιση· θεωρεί ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί μια δίοδος για 
ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στο 
σύστημα εγγύησης και υπογραμμίζει τα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν αν 
ληφθεί υπόψη η ενωσιακή μέθοδος· 
πιστεύει ότι αυτό θα συνεπαγόταν 
ενδεχομένως τροποποίηση της απόφασης 
περί ιδίων πόρων·

36. ενθαρρύνει την οργάνωση του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας
μετά το 2013 σε αμιγώς διακυβερνητική 
βάση·

Or. en

Τροπολογία 335
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
πρέπει να οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την 
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και 
λογοδοσίας στη διακυβερνητική 
προσέγγιση· θεωρεί ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί μια δίοδος για ενδεχόμενη 

36. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι 
μετά το 2013 ο ευρωπαϊκός μηχανισμός 
σταθερότητας θα οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση·
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παρέμβαση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο σύστημα εγγύησης και 
υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν αν ληφθεί υπόψη η ενωσιακή 
μέθοδος· πιστεύει ότι αυτό θα 
συνεπαγόταν ενδεχομένως τροποποίηση 
της απόφασης περί ιδίων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 336
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 
2013 ο ευρωπαϊκός μηχανισμός 
σταθερότητας πρέπει να οργανωθεί σε 
αμιγώς διακυβερνητική βάση·
υπογραμμίζει την έλλειψη δημοκρατικού 
ελέγχου και λογοδοσίας στη 
διακυβερνητική προσέγγιση· θεωρεί ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί μια δίοδος για 
ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της Ένωσης στο 
σύστημα εγγύησης και υπογραμμίζει τα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν αν 
ληφθεί υπόψη η ενωσιακή μέθοδος· 
πιστεύει ότι αυτό θα συνεπαγόταν 
ενδεχομένως τροποποίηση της απόφασης 
περί ιδίων πόρων·

36. σημειώνει ότι μετά το 2013 ο 
ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας
οργανώθηκε σε αμιγώς διακυβερνητική 
βάση· υπογραμμίζει την έλλειψη 
δημοκρατικού ελέγχου και λογοδοσίας στη 
διακυβερνητική προσέγγιση·

Or. en

Τροπολογία 337
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36



AM\864450EL.doc 85/139 PE462.729v03-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
πρέπει να οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την 
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και 
λογοδοσίας στη διακυβερνητική 
προσέγγιση· θεωρεί ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί μια δίοδος για ενδεχόμενη 
παρέμβαση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο σύστημα εγγύησης και
υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν αν ληφθεί υπόψη η ενωσιακή 
μέθοδος· πιστεύει ότι αυτό θα 
συνεπαγόταν ενδεχομένως τροποποίηση 
της απόφασης περί ιδίων πόρων·

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
πρέπει να οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την 
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και 
λογοδοσίας στη διακυβερνητική 
προσέγγιση· υπογραμμίζει τα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν αν ληφθεί 
υπόψη η ενωσιακή μέθοδος·

Or. en

Τροπολογία 338
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
πρέπει να οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την 
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και 
λογοδοσίας στη διακυβερνητική 
προσέγγιση· θεωρεί ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί μια δίοδος για ενδεχόμενη 
παρέμβαση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο σύστημα εγγύησης και
υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν αν ληφθεί υπόψη η ενωσιακή 
μέθοδος· πιστεύει ότι αυτό θα συνεπαγόταν 
ενδεχομένως τροποποίηση της απόφασης 
περί ιδίων πόρων·

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
πρέπει να οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την 
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και 
λογοδοσίας στη διακυβερνητική 
προσέγγιση· υπογραμμίζει τα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν αν ληφθεί 
υπόψη η ενωσιακή μέθοδος· πιστεύει ότι 
αυτό θα συνεπαγόταν ενδεχομένως 
τροποποίηση της απόφασης περί ιδίων 
πόρων·

Or. en
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Τροπολογία 339
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
πρέπει να οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την 
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και 
λογοδοσίας στη διακυβερνητική 
προσέγγιση· θεωρεί ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί μια δίοδος για ενδεχόμενη 
παρέμβαση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο σύστημα εγγύησης και 
υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν αν ληφθεί υπόψη η ενωσιακή 
μέθοδος· πιστεύει ότι αυτό θα 
συνεπαγόταν ενδεχομένως τροποποίηση 
της απόφασης περί ιδίων πόρων·

36. υπογραμμίζει ότι η διακυβερνητική 
προσέγγιση στον ευρωπαϊκό μηχανισμό 
σταθερότητας δεν εξασφαλίζει το 
δημοκρατικό έλεγχο και την απαιτούμενη 
λογοδοσία· θεωρεί ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί μια δίοδος για ενδεχόμενη 
παρέμβαση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο σύστημα εγγύησης, πράγμα 
που προϋποθέτει αλλαγή συμπεριφοράς 
της ΕΕ· 

Or. pt

Τροπολογία 340
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
πρέπει να οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την 
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και
λογοδοσίας στη διακυβερνητική 
προσέγγιση· θεωρεί ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί μια δίοδος για ενδεχόμενη 
παρέμβαση του προϋπολογισμού της 

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
πρέπει να οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την 
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου, 
λογοδοσίας και επιβολής στη 
διακυβερνητική προσέγγιση· θεωρεί ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί μια δίοδος για 
ενδεχόμενη παρέμβαση του 



AM\864450EL.doc 87/139 PE462.729v03-00

EL

Ένωσης στο σύστημα εγγύησης και 
υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν αν ληφθεί υπόψη η ενωσιακή
μέθοδος· πιστεύει ότι αυτό θα συνεπαγόταν 
ενδεχομένως τροποποίηση της απόφασης 
περί ιδίων πόρων·

προϋπολογισμού της Ένωσης στο σύστημα 
εγγύησης και υπογραμμίζει τα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν αν ληφθεί 
υπόψη η κοινοτική μέθοδος· πιστεύει ότι 
αυτό θα συνεπαγόταν ενδεχομένως 
τροποποίηση της απόφασης περί ιδίων 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 341
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
πρέπει να οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την 
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και 
λογοδοσίας στη διακυβερνητική
προσέγγιση· θεωρεί ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί μια δίοδος για ενδεχόμενη 
παρέμβαση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο σύστημα εγγύησης και 
υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα που 
προκύπτουν αν ληφθεί υπόψη η ενωσιακή 
μέθοδος· πιστεύει ότι αυτό θα συνεπαγόταν 
ενδεχομένως τροποποίηση της απόφασης 
περί ιδίων πόρων·

36. απορρίπτει την άποψη ότι μετά το 2013 
ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας 
πρέπει να οργανωθεί σε αμιγώς 
διακυβερνητική βάση· υπογραμμίζει την 
έλλειψη δημοκρατικού ελέγχου και 
λογοδοσίας στη διακυβερνητική 
προσέγγιση· θεωρεί ότι πρέπει να 
δημιουργηθεί μια δίοδος για ενδεχόμενη 
παρέμβαση του προϋπολογισμού της 
Ένωσης στο σύστημα εγγύησης και 
υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί 
υπόψη η ενωσιακή μέθοδος· πιστεύει ότι 
αυτό θα συνεπαγόταν ενδεχομένως 
τροποποίηση της απόφασης περί ιδίων 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 342
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36a. πιστεύει ότι ένα επίπεδο δημοσίου 
χρέους  που προσεγγίζει ποσοστό 100% 
επί του μέσου ΑΕΠ της ευρωζώνης δεν 
είναι δυνατό να μειωθεί σε αξιόπιστα 
επίπεδα εάν τα κράτη δεν είναι πρόθυμα 
να παραιτηθούν από σημαντικά τμήματα 
των εθνικών δαπανών τους και των 
συναφών πολιτικών. Χωρίς σημαντική 
μείωση του επιπέδου του χρέους, η 
παρατεταμένη κρίση που θα προκύψει θα 
εξελιχθεί ενδεχομένως σε διαρθρωτική 
κρίση του ευρώ. Ο απλός περιορισμός 
των ελλειμμάτων στο μέλλον δεν θα είναι 
επαρκής, δεδομένου ότι το χρέος θα 
συνεχίσει να αυξάνεται, αν και με 
βραδύτερο ρυθμό. Η μείωση του χρέους 
απαιτεί συνεπή πλεονάσματα του 
προϋπολογισμού, τα οποία, απουσία 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε 
σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου, τα 
ευρωπαϊκά κράτη δε θα είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν, πολλώ δε μάλλον να 
διατηρήσουν. Η μόνη διέξοδος από αυτήν 
την κατάσταση θα είναι μια πραγματική 
μετατόπιση αρμοδιοτήτων και δαπανών 
στην Ένωση στους τομείς της 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, της προστασίας των συνόρων, 
των ενεργειακών δικτύων, των 
μεταφορικών υποδομών, της 
αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
έρευνας και ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 343
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36β. επαναλαμβάνει ότι η νομισματική 
κυριαρχία πρέπει υποχρεωτικά να 
βασίζεται στη δημοσιονομική και 
οικονομική κυριαρχία· ζητεί, ως εκ 
τούτου, τη δημιουργία μιας πολιτικά 
περισσότερο ολοκληρωμένης Ένωσης 
που θα υποστηρίζεται από έναν 
προϋπολογισμό ο οποίος θα διαθέτει την 
κρίσιμη μάζα που είναι αναγκαία για την 
εξασφάλιση ισχυρού δημοσιονομικού 
πλαισίου για τη διαρκή σταθερότητα του 
ευρώ·  δηλώνει ότι ένας προϋπολογισμός 
της ΕΕ με επαρκή όγκο είναι ο μοναδικός 
παράγοντας που θα εξασφαλίσει 
νομισματική σταθερότητα και θα 
καταστήσει δυνατή την αποφυγή 
αθετήσεων υποχρεώσεων εκ μέρους 
κρατών σε μακροπρόθεσμη προοπτική, 
δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης 
κρατών δεν αποτελούν βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και πρέπει στο 
μέλλον να απορρίπτονται· φρονεί ότι μόνο 
η διαρθρωτική αύξηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια της επόμενης περιόδου 
προγραμματισμού, η οποία θα 
χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και 
θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την 
αναδιοργάνωση του εθνικού 
προϋπολογισμού που θα επιτρέψει 
αξιόπιστη δημοσιονομική εξυγίανση 
μέσω της παραίτησης από δαπάνες που 
δεν είναι πλέον αναγκαίες, δεδομένου ότι 
οι ευρωπαϊκές δαπάνες είναι πιο 
αποδοτικές σε τομείς κρίσιμης σημασίας, 
αντί της εφαρμογής κοινωνικής 
λιτότητας, η οποία αντιβαίνει στις αρχές 
της δημοκρατίας, θα εξασφαλίσει στην 
ευρωζώνη και στην ΕΕ τη 
δημοσιονομική σταθερότητα που 
απαιτείται για να ξεπεραστεί η κρίση του 
χρέους· 

Or. en
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Τροπολογία 344
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36γ. υπογραμμίζει τις σημαντικές 
διαφορές που χαρακτηρίζουν την 
πρόσβαση γυναικών και ανδρών σε 
δυνατότητες άσκησης εξουσίας επί των 
οικονομικών διαρθρώσεων, δεδομένου 
ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται ελλιπώς 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων της διαμόρφωσης 
της δημοσιονομικής, νομισματικής και 
εμπορικής πολιτικής και άλλων 
πολιτικών οικονομικού χαρακτήρα 
καθώς και των φορολογικών συστημάτων 
και των κανόνων που διέπουν τις 
αμοιβές·

Or. en

Τροπολογία 345
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho εξ ονόματος της 
Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Έρευνα και καινοτομία
36δ. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
επικεντρώσει τις δαπάνες της σε τομείς 
που τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη 
και ανταγωνιστικότητά μας, όπως η 
καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη· 
είναι πεπεισμένο ότι, ταυτόχρονα, 
ακμάζουσα έρευνα, καινοτομία και 
ανάπτυξη πρέπει να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση μειζόνων προκλήσεων του 
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καιρού μας που τίθενται στην κοινωνία, 
συμπεριλαμβανομένων της αλλαγής του 
κλίματος, της αποδοτικής αξιοποίησης 
των πόρων, της υγείας και της γήρανσης 
του πληθυσμού, της διαχείρισης του 
αστικού χώρου και της κινητικότητας, 
των τροφίμων και του νερού·

Or. en

Τροπολογία 346
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36  (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36ε. Υποστηρίζει την πρωτοβουλία 
έκδοσης ευρωομολόγων ως μέσο 
διαχείρισης τμήματος του δημοσίου 
χρέους, με δεδομένη την Ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία που θα μπορούσε να 
προσφέρει η ιδέα αυτή καθώς και τις 
οικονομίες κλίμακας συμβάλλοντας στην 
ενίσχυση της ρευστότητας και στην 
τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης

Or. el

Τροπολογία 347
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36στ. λαμβάνει υπό σημείωση τα 
ευρωομόλογα, τα οποία αναφέρονται 
ολοένα και συχνότερα ως κοινό μέσο 
διαχείρισης του χρέους και όλες τις 
πρόσφατες προτάσεις και πρωτοβουλίες 
για το σκοπό αυτό· ζητεί από το 
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Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να δώσουν το αναγκαίο πολιτικό σήμα για 
να ξεκινήσει από την Επιτροπή η 
διερεύνηση σχετικά με μελλοντικό 
σύστημα ευρωομολόγων, με σαφή 
προσδιορισμό των συνθηκών υπό τις 
οποίες το σύστημα αυτό θα ήταν 
ευεργετικό για όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη και για την ευρωζώνη ως 
σύνολο·

Or. en

Τροπολογία 348
Niki Tzavela

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 36 g (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36ζ. ζητεί επειγόντως να ενσωματωθούν 
ο προσδιορισμός και ο έλεγχος των 
χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων καθώς 
και των γεωγραφικών και οικονομικών 
συνόρων των χωρών της ΕΕ στο 
Σύμφωνο για το Ευρώ, προκειμένου να 
προστατευθεί η ευρωπαϊκή παραγωγή 
από παραποιημένα προϊόντα που 
εισάγονται από χώρες της Ανατολής με 
υψηλή ένταση εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 349
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη δημόσια και ιδιωτική 
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για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”·

προσπάθεια στην Ευρώπη για να 
επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”·

Or. en

Τροπολογία 350
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”·

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια, μεταξύ άλλων 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, για να 
επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”·

Or. en

Τροπολογία 351
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020, προκειμένου να 
δημιουργηθούν ένας Ευρωπαϊκός Χώρος 
Έρευνας και μια Ένωση Καινοτομίας·



PE462.729v03-00 94/139 AM\864450EL.doc

EL

Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της
Καινοτομίας”·

Or. pl

Τροπολογία 352
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”·

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”· μέσω της συγκέντρωσης 
των εθνικών δαπανών, ο προϋπολογισμός
της ΕΕ θα μπορούσε να επιτύχει την 
κρίσιμη μάζα και την αναγκαία οικονομία 
κλίμακας, ενώ ταυτόχρονα θα μειωνόταν 
η αλληλεπικάλυψη, η διασκόρπιση και η 
απώλεια χρηματοδοτικών πόρων 
κρίσιμης σημασίας· είναι απόλυτα 
πεπεισμένο ότι η κύρια προσπάθεια της 
ΕΕ όσον αφορά την έρευνα και την 
καινοτομία θα πρέπει να προέλθει από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα 
επιτρέψει, ταυτόχρονα, στα κράτη μέλη 
να μειώσουν τις ανάγκες τους για εθνική 
χρηματοδότηση της Ε&Α·

Or. en

Τροπολογία 353
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”·

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”· τονίζει ακόμη την ανάγκη 
κατοχύρωσης της ασφάλειας στο χώρο 
εργασίας για τους εργαζομένους στον 
τομέα της έρευνας·

Or. pt

Τροπολογία 354
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”·

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”· καλεί την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να συμφωνήσουν χωρίς 
καθυστέρηση επί ενός ειδικού χάρτη 
πορείας που θα αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός και 
τονίζει την τεράστια οικονομική 
δέσμευση που θα αναληφθεί για την 
επίτευξη αυτού του στόχου, η οποία θα 
ανέλθει σε τουλάχιστον 120 
δισεκατομμύρια ευρώ, τόσο για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και για τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και για 
τον ιδιωτικό τομέα·
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Or. en

Τροπολογία 355
Niki Tzavela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”·

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”· καλεί εν προκειμένω την 
Επιτροπή να καταρτίσει χάρτη πορείας 
για την απόδοση προτεραιότητας στους 
τομείς της Ε&Α, σύμφωνα με την αρχή 
της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και 
τις προτεραιότητες της στρατηγικής ΕΕ 
2020·

Or. en

Τροπολογία 356
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”·

37. πιστεύει ότι χρειάζεται μια 
συντονισμένη προσπάθεια στην Ευρώπη 
για να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για 3 % του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) σε δαπάνες 
Ε& και η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας και μιας “Ένωσης της 
Καινοτομίας”· πιστεύει ότι στο επόμενο 
ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερη συγκέντρωση των 
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δημοσιονομικών πόρων σε τομείς στους 
οποίους η ΕΕ θα μπορούσε να έχει 
ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 
όπως η παραγωγή ενέργειας και οι 
τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, προκειμένου να ανακτήσει 
η Ευρώπη το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημά της·

Or. en

Τροπολογία 357
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37a. τονίζει ότι η εμβληματική 
πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας» 
αποτελεί την πιο σημαντική και 
συγκεκριμένη προσπάθεια μέχρι σήμερα 
για τη θέσπιση στρατηγικής και 
ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την καινοτομία, η επιτυχία της οποίας 
εξαρτάται, ωστόσο, από την πλήρη 
συνεργασία των κρατών μελών και την 
εφαρμογή της εκ μέρους τους, την 
επαρκή χρηματοδοτική στήριξη εκ 
μέρους της Ένωσης, των κρατών μελών 
και των εταίρων του ιδιωτικού τομέα 
καθώς και από ένα ολιστικό, 
μακροπρόθεσμα σταθερό και 
υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο·  

Or. en

Τροπολογία 358
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37β. ελπίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
συμπράξεις καινοτομίας, που θεσπίζονται 
στο πλαίσιο της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας "Ένωση Καινοτομίας" θα 
λαμβάνουν επαρκή στήριξη και θα 
εξασφαλίζουν την ευρεία συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερομένων παραγόντων· 

Or. it

Τροπολογία 359
Jan Olbrycht

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37γ. αναγνωρίζει το ρόλο των πόλεων στη 
δημιουργία, την προσέλκυση και τη 
διατήρηση του ταλαντούχου ανθρώπινου 
δυναμικού υψηλών προσόντων που 
χρειάζεται η Ευρώπη για να αυξήσει το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της και να 
προωθήσει την καινοτομία·  υπογραμμίζει 
τη σπουδαιότητα της κοινωνικής 
καινοτομίας και της καινοτομίας του 
δημόσιου τομέα παράλληλα με την 
τεχνολογική καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 360
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37δ. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί 
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ότι η βασισμένη στην τεχνολογία έρευνα 
πρέπει να επικεντρώνεται εμφανώς στο 
μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και 
στην προσαρμογή σε αυτήν, στη μείωση 
της χρήσης των μη ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και στη μείωση της ενεργειακής 
ζήτησης, ιδίως στις πολύ ανεπτυγμένες 
οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 361
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και 
ανάπτυξης στην Ένωση μέσω 
σημαντικής αύξησης των σχετικών 
δαπανών από το 2013, ιδίως για το 8ο 
πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· τονίζει ότι 
αυτή η αύξηση των χρηματοδοτικών 
πόρων πρέπει να συνοδεύεται από μια 
προσέγγιση που να είναι περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα και 
ωθούμενη από τις επιδόσεις και από μια 
ριζική απλούστευση των διαδικασιών 
χρηματοδότησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 362
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

38. σημειώνει τη σημασία της έρευνας 
και της καινοτομίας για την επίσπευση 
της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία 
και τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
βελτιωθεί, τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·
υπενθυμίζει ότι μία από τις κύριες 
δυσκολίες στην ευρωπαϊκή έρευνα και 
καινοτομία είναι το γεγονός ότι τα 
αποτελέσματα δεν διατίθενται με 
ικανοποιητικό τρόπο στην αγορά· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία 
της εύρυθμης συντονισμένης χρήσης των 
διαφόρων χρηματοδοτικών πόρων για 
την επίτευξη αυτού του στόχου· καλεί την 
Επιτροπή να προβεί στις αντίστοιχες 
προσαρμογές, ούτως ώστε οι σχετικοί 
χρηματοδοτικοί πόροι να μπορούν, 
εφόσον είναι δυνατό, να 
αλληλοσυμπληρώνονται·

Or. en

Τροπολογία 363
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και
ανάπτυξης στην Ένωση μέσω σημαντικής
αύξησης των σχετικών δαπανών από το 

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
ανάπτυξης και της καινοτομίας στην 
Ένωση μέσω της αύξησης των σχετικών 
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2013, ιδίως για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας· τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

δαπανών από το 2013, για παράδειγμα για
το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, αλλά, 
ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, και για την 
πολιτική συνοχής· τονίζει ότι τούτο πρέπει 
να συνοδεύεται από μια ριζική 
απλούστευση των διαδικασιών 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 364
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω βαθμιαίας αύξησης των 
σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως για 
το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· τονίζει 
ότι αυτή η αύξηση των χρηματοδοτικών 
πόρων πρέπει να συνοδεύεται από μια 
προσέγγιση που να είναι περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα και 
ωθούμενη από τις επιδόσεις και από μια 
ριζική απλούστευση των διαδικασιών 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 365
Gunnar Hökmark

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
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τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
που να αποσκοπεί στο διπλασιασμό των 
σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως για 
το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· τονίζει 
ότι αυτή η αύξηση των χρηματοδοτικών 
πόρων πρέπει να συνοδεύεται από μια 
προσέγγιση που να είναι περισσότερο 
επικεντρωμένη στα αποτελέσματα και 
ωθούμενη από τις επιδόσεις και από μια 
ριζική απλούστευση των διαδικασιών 
χρηματοδότησης καθώς και από 
μεγαλύτερη εστίαση στην αριστεία και 
στην έρευνα αιχμής·

Or. en

Τροπολογία 366
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας·
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας, της 
καινοτομίας και ανάπτυξης στην Ένωση 
μέσω σημαντικής αύξησης των σχετικών 
δαπανών από το 2013, ιδίως για το 8ο 
πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· τονίζει ότι 
αυτή η αύξηση της χρηματοδότησης, 
στην ιδανική περίπτωση μέσω 
διπλασιασμού του προϋπολογισμού, 
πρέπει να προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και τον ανταγωνισμό, μέσω της 
αριστείας· επιπλέον, μέσω της 
δημιουργίας κλίμακας αριστείας με τη 
βοήθεια αφιερωμένων στο σκοπό αυτό 
δράσεων, ούτως ώστε να προαχθεί η
δημιουργία ικανοτήτων στους τομείας 
της έρευνας και της καινοτομίας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη· τονίζει ότι αυτή η 
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αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων 
πρέπει να συνοδεύεται από μια προσέγγιση 
που να είναι περισσότερο επικεντρωμένη 
στα αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης, η οποία 
θα καταλήξει σε πιο εκτεταμένη χρήση 
επιχειρηματικών κεφαλαίων, π.χ για τις 
ΜΜΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξαιρεθούν οι ΜΜΕ από ορισμένες 
διοικητικές απαιτήσεις, περιορίζοντας τη 
γραφειοκρατία για τις ΜΜΕ και 
ενθαρρύνοντας την καινοτομία μέσω της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 367
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας·
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας·
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων, η οποία θα πρέπει 
να ισοδυναμεί με διπλασιασμό των 
αριθμητικών στοιχείων του εβδόμου 
προγράμματος- πλαισίου, πρέπει να
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης και ότι 
στόχος αυτής της προσπάθειες είναι η 
εξάλειψη των εσωτερικών εμποδίων που 
δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό και η 
εστίαση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
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της ευρωπαϊκής έρευνας, καινοτομίας και 
ανάπτυξης έναντι εξωτερικών 
ανταγωνιστών·

Or. en

Τροπολογία 368
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης· τονίζει 
τη σημασία της δημιουργίας κινήτρων 
για τη διάθεση στο εμπόριο των 
προϊόντων της Ε&Α·  ζητεί να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση των 
μικρότερων ερευνητικών ιδρυμάτων, των 
επιχειρήσεων και των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών στη 
χρηματοδότηση της Ε&Α·

Or. en

Τροπολογία 369
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί,
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις, από κριτήρια που να 
διασφαλίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη 
βιωσιμότητα και από μια ριζική 
απλούστευση των διαδικασιών 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 370
Reimer Böge, László Surján, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·
επισημαίνει ότι περισσότερο από το ένα 
τέταρτο της συνολικής χρηματοδότησης 
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της συνοχής στην τρέχουσα περίοδο 
προγραμματισμού είναι αφιερωμένη σε 
επενδύσεις στην Ε&Α και στην 
καινοτομία και τονίζει ότι ο καταλυτικός 
ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει εν 
προκειμένω η πολιτική συνοχής της ΕΕ 
στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να 
συνεχιστεί και να ενισχυθεί·

Or. en

Τροπολογία 371
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από τις 
επιδόσεις και από μια ριζική απλούστευση 
των διαδικασιών χρηματοδότησης·

38. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί, 
τονωθεί και διασφαλισθεί η 
χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης 
στην Ένωση μέσω σημαντικής αύξησης 
των σχετικών δαπανών από το 2013, ιδίως 
για το 8ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας· 
τονίζει ότι αυτή η αύξηση των 
χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να 
συνοδεύεται από μια προσέγγιση που να 
είναι περισσότερο επικεντρωμένη στα 
αποτελέσματα και ωθούμενη από μια 
ριζική απλούστευση των διαδικασιών 
χρηματοδότησης, κυρίως με στόχο την 
τόνωση του έργου των ΜΜΕ στον τομέα 
της Ε&Α·

Or. fi

Τροπολογία 372
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho εξ ονόματος της 
Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38a. τονίζει την ανάγκη απλοποίησης του 
όγδοου προγράμματος-πλαισίου με στόχο 
τη μείωση της γραφειοκρατίας, ούτως 
ώστε να καταστεί πιο προσιτό για τις 
ΜΜΕ με επιχειρηματικό πνεύμα· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη 
να καταργηθεί ο μεγάλος αριθμός 
κατηγοριών στο έβδομο πρόγραμμα-
πλαίσιο, στα οποία προβλέπεται να 
διοχετευθεί η χρηματοδότηση και, αντί 
αυτού, να εστιασθεί η προσοχή σε 
λιγότερες αλλά πιο γενικές κατηγορίες, 
καθιστώντας πιο προσιτή την εμβέλεια 
του όγδοου προγράμματος-πλαισίου· 
προτείνει, επίσης, να μειωθεί σημαντικά ο 
χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της 
υποβολής αίτησης και της χορήγησης 
επιδότησης, να μειωθεί ο αριθμός των 
περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την 
πορεία της χρηματοδότησης και να 
εξευρεθεί νέα και καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ κινδύνου και ελέγχου· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να εξαιρεθούν 
οι ΜΜΕ από ορισμένες διοικητικές 
απαιτήσεις, μέσω του περιορισμού της 
γραφειοκρατίας και της ενθάρρυνσης της 
καινοτομίας με τη βοήθεια της 
διευκόλυνσης της πρόσβασης στη 
χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 373
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38β. εκφράζει ανησυχία για τη χαμηλή 
απορρόφηση των χρηματοδοτικών πόρων 
της ΕΕ από την ευρωπαϊκή επιστημονική 
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κοινότητα, καλεί την Επιτροπή να 
συνεχίσει τις προσπάθειές της για 
συγκερασμό των αλληλοσυγκρουόμενων 
απαιτήσεων της μείωσης των 
διοικητικών επιβαρύνσεων και της 
απλοποίησης της πρόσβασης των 
ερευνητών και των ΜΜΕ στις 
χρηματοδοτικές ροές, με ταυτόχρονη 
διατήρηση επαρκούς δημοσιονομικού 
ελέγχου και εκφράζει, εν προκειμένω, 
επιδοκιμασία για τη διαβούλευση με την 
Επιτροπή σχετικά με μείζονες βελτιώσεις 
της χρηματοδότησης της έρευνας και της 
καινοτομίας της ΕΕ, ούτως ώστε να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή, να αυξηθεί ο 
επιστημονικός και οικονομικός 
αντίκτυπος και να βελτιωθεί η σχέση 
ποιότητας/τιμής·

Or. en

Τροπολογία 374
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38γ. ζητεί τη δημιουργία ισχυρότερου 
συνδέσμου μεταξύ βασικής έρευνας και 
βιομηχανικής καινοτομίας καθώς και 
μεταξύ καινοτομίας και διαδικασίας 
μεταποίησης· πιστεύει ότι πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη όλη η αλυσίδα 
καινοτομίας, από την έρευνα αιχμής έως 
την τεχνολογική ανάπτυξη, την επίδειξη, 
τη διάδοση και την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων και την ταχεία 
ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της 
έρευνας στις αγορές·

Or. en
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Τροπολογία 375
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38δ. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα 
ολιστικό ενιαίο πλαίσιο πολιτικής για την 
υποστήριξη και τη χρηματοδότηση της 
καινοτομίας με ομοιόμορφους κανόνες, 
να δημιουργήσει συνέργειες και να 
συγχωνεύσει τα προγράμματα στήριξης 
ΕΑΚ, εφόσον είναι δυνατό, και να 
υποστηρίξει την καινοτομία, 
διοχετεύοντας τους διαρθρωτικούς 
χρηματοδοτικούς πόρους και τμήματα 
των χρηματοδοτικών πόρων της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής στην καινοτομία 
και ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη 
συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού 
τομέα· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη να 
αφιερώσουν τα έσοδα του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών σε 
δράσεις που αφορούν το κλίμα καθώς και 
στην καινοτομία για την 
αποτελεσματικότητα των πόρων· 

Or. en

Τροπολογία 376
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40γ. επικρίνει το γεγονός ότι, σήμερα, 
δαπανώνται περισσότεροι ερευνητικοί 
πόροι για την έρευνα στον τομέα της 
πυρηνικής ενέργειας απ' ό,τι για την 
έρευνα στο τομέα της μη πυρηνικής 
ενέργειας· πιστεύει ότι η ενεργειακή 
απόδοση και οι τεχνολογίες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας θα πρέπει να είναι οι 
βασικές προτεραιότητες·
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Or. en

Τροπολογία 377
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38ε. επιπλέον, λυπάται για το γεγονός ότι 
από τα 50,5 δισεκατομμύρια ευρώ του 
εβδόμου προγράμματος-πλαισίου, μόνο 
1,9 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ 
διατίθενται για το περιβάλλον και την 
αλλαγή του κλίματος, ενώ το μερίδιο της 
χρηματοδότησης των τεχνολογιών 
έρευνας και ανάπτυξης, των σχεδίων 
επίδειξης και της στήριξης της 
οικολογικής καινοτομίας όσον αφορά τις 
μείζονες κοινωνικές προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων της αλλαγής του 
κλίματος, της αποτελεσματικότητας των 
πόρων, της υγείας και της γήρανσης του 
πληθυσμού, της αστικής διαχείρισης και 
της βιώσιμης κινητικότητας, των 
τροφίμων και του νερού, της ενεργειακής 
απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας καθώς και της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να 
ενισχυθεί σημαντικά, κυρίως προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ όσον 
αφορά το κλίμα και την ενέργεια·

Or. en

Τροπολογία 378
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 38 στ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

38στ. σημειώνει ότι στο έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο, στο οποίο 
προστίθενται έως 53 δισεκατομμύρια 
ευρώ, μόνο 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
δαπανώνται για περιβαλλοντική έρευνα· 
τονίζει ότι το ποσό αυτό δεν αρκεί, εάν 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις όσον 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος 
και του κλίματος και ότι η πρωτοπορία 
της Ευρώπης στον τομέα των πράσινων 
τεχνολογιών μπορεί να διατηρηθεί μόνο 
εάν η ΕΕ αναβαθμίσει τη χρηματοδότηση 
που παρέχει για περιβαλλοντική έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 379
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. εκτιμά πως οι καινοτόμες ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, 
αλλά επίσης περισσότερη ελευθερία και 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
τονίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο 
που πρέπει να αναλάβει η ΕΤΕπ και θεωρεί 
ειδικότερα ότι πρέπει να επεκταθούν τα 
προϊόντα μόνιμου επιμερισμού των 
κινδύνων που προσφέρει η ΕΤΕπ μέσω του 
RSFF (μηχανισμός χρηματοδότησης με 
επιμερισμό των κινδύνων)·

39. εκτιμά πως οι καινοτόμες ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, 
αλλά επίσης καλύτερη νομοθεσία και 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
τονίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο 
που πρέπει να αναλάβει η ΕΤΕπ και θεωρεί 
ειδικότερα ότι πρέπει να επεκταθούν τα 
μέσα μόνιμου επιμερισμού των κινδύνων 
που προσφέρει η ΕΤΕπ μέσω του RSFF 
(μηχανισμός χρηματοδότησης με 
επιμερισμό των κινδύνων)·

Or. en

Τροπολογία 380
Bas Eickhout
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. εκτιμά πως οι καινοτόμες ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, 
αλλά επίσης περισσότερη ελευθερία και 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση·
τονίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο 
που πρέπει να αναλάβει η ΕΤΕπ και θεωρεί 
ειδικότερα ότι πρέπει να επεκταθούν τα 
προϊόντα μόνιμου επιμερισμού των 
κινδύνων που προσφέρει η ΕΤΕπ μέσω του 
RSFF (μηχανισμός χρηματοδότησης με
επιμερισμό των κινδύνων)·

39. εκτιμά πως οι καινοτόμες ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, 
αλλά επίσης περισσότερο ποικιλόμορφη
και καλύτερη πρόσβαση σε
χρηματοδοτικούς πόρους και σε
χρηματοδότηση που να περιλαμβάνει από 
επιδοτήσεις έως δάνεια και μετοχές·
τονίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο 
που πρέπει να αναλάβουν η ΕΤΕπ και το 
ΕTαΕ και θεωρεί ειδικότερα ότι πρέπει να 
επεκταθούν τα προϊόντα μόνιμου 
επιμερισμού των κινδύνων που προσφέρει 
η ΕΤΕπ μέσω του RSFF (μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων), κυρίως προς υποστήριξη των 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 381
Niki Tzavela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39. εκτιμά πως οι καινοτόμες ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, 
αλλά επίσης περισσότερη ελευθερία και 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
τονίζει εν προκειμένω τον σημαντικό ρόλο 
που πρέπει να αναλάβει η ΕΤΕπ και θεωρεί 
ειδικότερα ότι πρέπει να επεκταθούν τα 
προϊόντα μόνιμου επιμερισμού των 
κινδύνων που προσφέρει η ΕΤΕπ μέσω του 
RSFF (μηχανισμός χρηματοδότησης με 
επιμερισμό των κινδύνων)·

39. εκτιμά πως οι καινοτόμες ευρωπαϊκές 
εταιρίες δεν χρειάζονται μόνο επιδοτήσεις, 
αλλά επίσης περισσότερη ελευθερία και 
καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση· 
ζητεί στενότερη σύνδεση ανάμεσα στη 
βασική έρευνα και τη βιομηχανική 
καινοτομία· τονίζει εν προκειμένω τον 
σημαντικό ρόλο που πρέπει να αναλάβει η 
ΕΤΕπ και θεωρεί ειδικότερα ότι πρέπει να 
επεκταθούν τα προϊόντα μόνιμου 
επιμερισμού των κινδύνων που προσφέρει 
η ΕΤΕπ μέσω του RSFF (μηχανισμός 
χρηματοδότησης με επιμερισμό των 
κινδύνων)·
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Or. en

Τροπολογία 382
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Marian-Jean 
Marinescu εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39a. καλεί τα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή να δημιουργήσουν σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο τις κατάλληλες 
συνθήκες που θα επιτρέψουν στον 
ιδιωτικό τομέα να αυξήσει το μερίδιό του 
στις επενδύσεις Ε&Α· τονίζει την ανάγκη 
βελτίωσης των μηχανισμών σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) σε 
αυτό το πεδίο μέσω του περιορισμού της 
γραφειοκρατίας και του εκσυγχρονισμού 
των υφισταμένων διαδικασιών, αλλά και 
την ανάγκη προαγωγής νέων, στις οποίες 
να συμμετέχουν εταίροι από διαφορετικά 
κράτη μέλη·   

Or. en

Τροπολογία 383
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Danuta Maria Hübner εξ 
ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 39 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

39β. πιστεύει στην επιτακτική ανάγκη 
ενίσχυσης του συνδέσμου μεταξύ 
εκπαίδευσης, Ε&Α και απασχόλησης, ως 
προϋπόθεσης για την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και την 
επίτευξη των πολιτικών στόχων σε αυτόν 
τον τομέα· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, 
να επιβληθεί ριζική αναμόρφωση της 
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χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων κατά την επόμενη 
περίοδο προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 384
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας ως φορέας 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας, στοιχεία τα οποία 
επιτυγχάνει μέσω της τόνωσης της 
παγκοσμίως πρωτοποριακής 
καινοτομίας, και ζητεί τη διεύρυνση και 
αρμόζουσα χρηματοδότηση των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας όσον 
αφορά την παροχή υπερσύγχρονης 
γνώσης για μελλοντικούς καινοτόμους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 385
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας ως φορέας 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας, στοιχεία τα οποία 

διαγράφεται
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επιτυγχάνει μέσω της τόνωσης της 
παγκοσμίως πρωτοποριακής 
καινοτομίας, και ζητεί τη διεύρυνση και 
αρμόζουσα χρηματοδότηση των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας όσον 
αφορά την παροχή υπερσύγχρονης 
γνώσης για μελλοντικούς καινοτόμους·

Or. pt

Τροπολογία 386
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας ως φορέας 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας, στοιχεία τα οποία 
επιτυγχάνει μέσω της τόνωσης της 
παγκοσμίως πρωτοποριακής 
καινοτομίας, και ζητεί τη διεύρυνση και 
αρμόζουσα χρηματοδότηση των 
Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας· 
υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας όσον 
αφορά την παροχή υπερσύγχρονης 
γνώσης για μελλοντικούς καινοτόμους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 387
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας ως φορέας 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας, στοιχεία τα οποία 
επιτυγχάνει μέσω της τόνωσης της 
παγκοσμίως πρωτοποριακής καινοτομίας, 
και ζητεί τη διεύρυνση και αρμόζουσα 
χρηματοδότηση των Κοινοτήτων Γνώσης 
και Καινοτομίας· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την 
παροχή υπερσύγχρονης γνώσης για 
μελλοντικούς καινοτόμους·

40. αναγνωρίζει τον ρόλο που μπορεί να 
διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας ως φορέας 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας, στοιχεία τα οποία 
επιτυγχάνει μέσω της τόνωσης της 
παγκοσμίως πρωτοποριακής καινοτομίας, 
και ζητεί τη διεύρυνση και αρμόζουσα 
χρηματοδότηση των Κοινοτήτων Γνώσης 
και Καινοτομίας· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την 
παροχή υπερσύγχρονης γνώσης για 
μελλοντικούς καινοτόμους·

Or. en

Τροπολογία 388
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας ως φορέας 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας, στοιχεία τα οποία 
επιτυγχάνει μέσω της τόνωσης της
παγκοσμίως πρωτοποριακής καινοτομίας, 
και ζητεί τη διεύρυνση και αρμόζουσα 
χρηματοδότηση των Κοινοτήτων Γνώσης 
και Καινοτομίας· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την 
παροχή υπερσύγχρονης γνώσης για 
μελλοντικούς καινοτόμους·

40. αναγνωρίζει τον ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας ως φορέας 
βιώσιμης ανάπτυξης και 
ανταγωνιστικότητας, στοιχεία τα οποία 
επιτυγχάνει μέσω της τόνωσης της 
παγκοσμίως πρωτοποριακής καινοτομίας, 
και ζητεί τη διεύρυνση και αρμόζουσα 
χρηματοδότηση των Κοινοτήτων Γνώσης 
και Καινοτομίας· υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την 
παροχή υπερσύγχρονης γνώσης για 
μελλοντικούς καινοτόμους και την 
υποστήριξη ερευνητικών ιδεών υψηλού 
κινδύνου·

Or. en
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Τροπολογία 389
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40a. υποστηρίζει την ανάγκη 
πραγματοποίησης επενδύσεων στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι 
οποίες αναμένεται να αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, κατά τα 
προηγούμενα έτη, η χρηματοδότηση 
σχεδίων μεγάλης κλίμακας είχε συχνά ως 
αποτέλεσμα την εκτροπή 
χρηματοδοτικών πόρων από άλλους 
τομείς έρευνας και ανάπτυξης· ζητεί την 
εκπόνηση μακροπρόθεσμων 
δημοσιονομικών στρατηγικών για την 
εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτών 
των σχεδίων, μέσω της χρήσης, μεταξύ 
άλλων, χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως 
ομολόγων σχεδίων· 

Or. en

Τροπολογία 390
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40β. επισημαίνει ότι η καινοτομία είναι 
μία από τις βασικές προτεραιότητες της 
στρατηγικής ΕΕ 2020· υπογραμμίζει, ως 
εκ τούτου, την ιδιαίτερη σημασία του 
προγράμματος πλαισίου για την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία 
και συγκεκριμένων πρωτοβουλιών κοινών 
επιχειρήσεων, όπως τα στοιχεία 
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καυσίμου, η Clean Sky κλπ. και τη 
σημασία των ερευνητικών υποδομών·  

Or. en

Τροπολογία 391
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
καίριους παράγοντες οικονομικής 
ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, 
καινοτομίας και απασχόλησης, και 
αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην 
εξασφάλιση της ανάκαμψης και 
αναζωογόνησης της οικονομίας της ΕΕ·
χαιρετίζει συνεπώς την έμφαση που δίνει η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 στη βιομηχανική 
πολιτική, ιδίως μέσω της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», και τονίζει την 
ανάγκη να ενισχυθούν οι σχετικές με τις 
ΜΜΕ δράσεις στις άλλες εμβληματικές 
πρωτοβουλίες·

41. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων της 
δημιουργίας και του πολιτισμού,
αποτελούν καίριους παράγοντες βιώσιμης 
ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και 
απασχόλησης, και αναγνωρίζει τον 
σημαντικό ρόλο τους στην εξασφάλιση της 
ανάκαμψης και αναζωογόνησης της
βιώσιμης οικονομίας της ΕΕ· χαιρετίζει 
συνεπώς την έμφαση που δίνει η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 στη βιομηχανική 
πολιτική, ιδίως μέσω της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», και τονίζει την 
ανάγκη να ενισχυθούν οι σχετικές με τις 
ΜΜΕ δράσεις στις άλλες εμβληματικές 
πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 392
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 41. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
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καίριους παράγοντες οικονομικής 
ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, 
καινοτομίας και απασχόλησης, και 
αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην 
εξασφάλιση της ανάκαμψης και 
αναζωογόνησης της οικονομίας της ΕΕ·
χαιρετίζει συνεπώς την έμφαση που δίνει η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 στη βιομηχανική 
πολιτική, ιδίως μέσω της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», και τονίζει την 
ανάγκη να ενισχυθούν οι σχετικές με τις 
ΜΜΕ δράσεις στις άλλες εμβληματικές 
πρωτοβουλίες·

καίριους παράγοντες οικονομικής 
ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, 
καινοτομίας και απασχόλησης, και 
αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην 
εξασφάλιση της ανάκαμψης και 
αναζωογόνησης της οικονομίας της ΕΕ·
χαιρετίζει συνεπώς την έμφαση που δίνει η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 στην πολιτική 
για την καινοτομία και στη βιομηχανική 
πολιτική, ιδίως μέσω των εμβληματικών 
πρωτοβουλιών «Ένωση καινοτομίας: 
Μετασχηματίζοντας την Ευρώπη για ένα 
κόσμο μετά την κρίση» και 
«Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για 
την εποχή της παγκοσμιοποίησης», και 
τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι 
σχετικές με τις ΜΜΕ δράσεις στις άλλες 
εμβληματικές πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία 393
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
καίριους παράγοντες οικονομικής 
ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, 
καινοτομίας και απασχόλησης, και 
αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην 
εξασφάλιση της ανάκαμψης και 
αναζωογόνησης της οικονομίας της ΕΕ· 
χαιρετίζει συνεπώς την έμφαση που δίνει η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 στη βιομηχανική 
πολιτική, ιδίως μέσω της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», και τονίζει την 
ανάγκη να ενισχυθούν οι σχετικές με τις 
ΜΜΕ δράσεις στις άλλες εμβληματικές 
πρωτοβουλίες·

41. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
καίριους παράγοντες οικονομικής 
ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, 
καινοτομίας και απασχόλησης, και 
αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην 
εξασφάλιση της ανάκαμψης και 
αναζωογόνησης της οικονομίας της ΕΕ· 
χαιρετίζει συνεπώς την έμφαση που δίνει η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 στη βιομηχανική 
πολιτική, ιδίως μέσω της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», και τονίζει την 
ανάγκη να ενισχυθούν οι σχετικές με τις 
ΜΜΕ δράσεις στις άλλες εμβληματικές 
πρωτοβουλίες και να παρασχεθεί 
μικροχρηματοδότηση για την ίδρυση 
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μικρών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 394
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
καίριους παράγοντες οικονομικής 
ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, 
καινοτομίας και απασχόλησης, και 
αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην 
εξασφάλιση της ανάκαμψης και 
αναζωογόνησης της οικονομίας της ΕΕ· 
χαιρετίζει συνεπώς την έμφαση που δίνει η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 στη βιομηχανική 
πολιτική, ιδίως μέσω της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», και τονίζει την 
ανάγκη να ενισχυθούν οι σχετικές με τις 
ΜΜΕ δράσεις στις άλλες εμβληματικές 
πρωτοβουλίες·

41. υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν 
καίριους παράγοντες οικονομικής 
ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, 
καινοτομίας και απασχόλησης, και 
αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην 
εξασφάλιση της ανάκαμψης και 
αναζωογόνησης της οικονομίας της ΕΕ· 
χαιρετίζει συνεπώς την έμφαση που δίνει η 
στρατηγική Ευρώπη 2020 στη βιομηχανική 
πολιτική, ιδίως μέσω της εμβληματικής 
πρωτοβουλίας «Ολοκληρωμένη 
βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης», και τονίζει την 
ανάγκη να ενισχυθούν οι σχετικές με τις 
ΜΜΕ δράσεις στις άλλες εμβληματικές 
πρωτοβουλίες και στο πλαίσιο της 
μελλοντικής πολιτικής συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 395
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho εξ ονόματος της 
Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 41 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

41a. τονίζει ότι μια ανταγωνιστική, 
καινοτόμος και διαφοροποιημένη 
βιομηχανική βάση αποτελεί παράγοντα 
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ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του 
στόχου της δημιουργίας μιας 
ανταγωνιστικής, βιώσιμης και ανοικτής 
σε όλους ευρωπαϊκής οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 396
Niki Tzavela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, όπως ο νόμος για 
τις μικρές επιχειρήσεις, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 397
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και τονίζει τον 
καίριο ρόλο τους στη μετάβαση σε μια 
οικονομία με αποδοτική αξιοποίηση των 
πόρων·  ζητά επομένως μεγαλύτερη 
στήριξη, εντός του επόμενου ΠΔΠ, για όλα 
τα προγράμματα και μηχανισμούς που 
αποσκοπούν στην προώθηση της 
ανάπτυξης των οικολογικά καινοτόμων
ΜΜΕ και στην υποστήριξη της θέσπισης 
οικολογικά καινοτόμων λύσεων σε όλες 
τις αλυσίδες αξίας των ΜΜΕ, και ιδίως 
για το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP) και, επιπλέον, μέσω της 
χρήσης των διαρθρωτικών ταμείων·
τονίζει επίσης την ανάγκη ευχερέστερης 
πρόσβασης των ΜΜΕ στους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και 
μεγαλύτερης προσαρμογής των 
μηχανισμών αυτών στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με διεύρυνση και 
επέκταση των μηχανισμών εγγυοδοσίας 
του CIP και του RSFF εντός του 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας και με 
δημιουργία μιας μοναδικής πύλης 
πρόσβασης·

Or. en

Τροπολογία 398
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
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μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP), μέσω της καλύτερης 
ομαδοποίησης των κοινοτικών 
μηχανισμών και χρηματοδοτικών πόρων 
για τις ΜΜΕ στον προϋπολογισμό της 
ΕΕ· τονίζει επίσης την ανάγκη 
ευχερέστερης πρόσβασης των ΜΜΕ στους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και 
μεγαλύτερης προσαρμογής των 
μηχανισμών αυτών στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με διεύρυνση και 
επέκταση των μηχανισμών εγγυοδοσίας 
του CIP και του RSFF εντός του 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας· ζητεί 
από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση στους μηχανισμούς ενδιάμεσης 
χρηματοδότησης στην προσεχή γενεά 
προγραμμάτων και να τους στηρίζει με 
ταμεία και μηχανισμούς επιμερισμού του 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 399
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP) ως τμήμα του νέου 
Ταμείου Καινοτομίας και Βιωσιμότητας· 
τονίζει επίσης την ανάγκη ευχερέστερης 
πρόσβασης των ΜΜΕ στους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και 
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ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

μεγαλύτερης προσαρμογής των 
μηχανισμών αυτών στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με βαθμιαία 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 400
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Danuta 
Maria Hübner, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος 
της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP), καθώς και στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ· προτείνει 
να βελτιωθεί η ομαδοποίηση των 
κοινοτικών μηχανισμών και 
χρηματοδοτικών πόρων για τις ΜΜΕ 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει 
επίσης την ανάγκη ευχερέστερης 
πρόσβασης των ΜΜΕ στους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και 
μεγαλύτερης προσαρμογής των 
μηχανισμών αυτών στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με διεύρυνση και 
επέκταση των μηχανισμών εγγυοδοσίας 
του CIP και του RSFF εντός του 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας· ζητεί 
από την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση στους μηχανισμούς ενδιάμεσης 
χρηματοδότησης στο επόμενο ΠΔΠ και 
να τους στηρίζει με ταμεία και 
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μηχανισμούς επιμερισμού του κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 401
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP) στις περιπτώσεις στις 
οποίες τούτο συμβάλλει στη δημιουργία 
"πράσινων" θέσεων απασχόλησης· 
τονίζει επίσης την ανάγκη ευχερέστερης 
πρόσβασης των ΜΜΕ στους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και
μεγαλύτερης προσαρμογής των 
μηχανισμών αυτών στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με διεύρυνση και 
επέκταση των μηχανισμών εγγυοδοσίας 
του CIP και του RSFF εντός του 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 402
Paul Rübig

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
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επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· υπογραμμίζει, ως εκ 
τούτου, τη σημασία της χωριστής 
εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου 
για την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 403
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη οι πληρωμές στις ΜΜΕ να 
πραγματοποιούνται εντός της 
συντομότερης δυνατής προθεσμίας, 
θεωρώντας την προθεσμία των 30 
ημερών εύλογη προδιαγραφή· τονίζει 
ακόμη την ανάγκη ευχερέστερης 
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εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

πρόσβασης των ΜΜΕ στους 
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και 
μεγαλύτερης προσαρμογής των 
μηχανισμών αυτών στις ανάγκες των 
ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με διεύρυνση και 
επέκταση των μηχανισμών εγγυοδοσίας 
του CIP και του RSFF εντός του 
προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

Or. en

Τροπολογία 404
Lorenzo Fontana

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με 
διεύρυνση και επέκταση των μηχανισμών 
εγγυοδοσίας του CIP και του RSFF εντός 
του προγράμματος-πλαισίου έρευνας·

42. ζητά να τοποθετηθούν οι ΜΜΕ και οι 
επιχειρηματίες στο επίκεντρο της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητά επομένως 
μεγαλύτερη στήριξη, εντός του επόμενου 
ΠΔΠ, για όλα τα προγράμματα και 
μηχανισμούς που αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΜΜΕ, και ιδίως για το 
πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και 
καινοτομίας (CIP)· τονίζει επίσης την 
ανάγκη ευχερέστερης πρόσβασης των 
ΜΜΕ στους χρηματοδοτικούς 
μηχανισμούς και μεγαλύτερης 
προσαρμογής των μηχανισμών αυτών στις 
ανάγκες των ΜΜΕ (απλοποίηση), μεταξύ 
άλλων με διεύρυνση και επέκταση των 
μηχανισμών εγγυοδοσίας του CIP και του 
RSFF εντός του προγράμματος-πλαισίου 
έρευνας· τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η 
γραφειοκρατία, εφόσον, τούτο είναι 
συμβατό με τις απαιτήσεις ελέγχου και 
επαλήθευσης της εφαρμογής των 
χρηματοπιστωτικών μέσων·

Or. it
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Τροπολογία 405
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 42 a (new)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αναζωογόνηση της Ενιαίας Αγοράς
42a. επισημαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως το αναπτυξιακό 
δυναμικό της εσωτερικής αγοράς και να 
ολοκληρώσει την ενιαία αγορά, 
ειδικότερα στους τομείς των υπηρεσιών, 
των μεταφορών, της ενέργειας, των 
τηλεπικοινωνιών και της εποπτείας της 
αγοράς, κατά το πνεύμα της "Έκθεσης 
Monti"·

Or. en

Τροπολογία 406
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42β. ζητεί τη φιλόδοξη και ταχεία 
εφαρμογή της Πράξης για την ενιαία 
αγορά, και ειδικότερα των βασικών 
προτεραιοτήτων της, της αναζωογόνησης 
και ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, 
ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να 
επιτύχει τους στόχους του προγράμματος 
δράσης της στρατηγικής ΕΕ 2020 και να 
αναδυθεί από την κρίση ως άκρως 
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της 
αγοράς· 

Or. en
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Τροπολογία 407
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
δημιουργία και την εφαρμογή της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών· τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσης, η λεγόμενη
«πέμπτη ελευθερία»· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία 
εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου της 
Ένωσης και να συνεχισθούν οι 
προσπάθειες προς πανταχού παρούσα και 
υψηλής ταχύτητας πρόσβαση σε υψηλής 
ταχύτητας σταθερή και κινητή ευρυζωνική 
τεχνολογία για όλους τους πολίτες έως το 
2020, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές·

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη
δημιουργία και την ενίσχυση του ρόλου
της τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών και των ανοικτών 
προτύπων για καινοτομίες προς 
υποστήριξη της βιωσιμότητας και της 
οικολογικής απόδοσης· τονίζει την ανάγκη 
να αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσης, η λεγόμενη
«πέμπτη ελευθερία»· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία 
εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου της 
Ένωσης και να συνεχισθούν οι 
προσπάθειες προς πανταχού παρούσα και 
υψηλής ταχύτητας πρόσβαση σε υψηλής 
ταχύτητας σταθερή και κινητή ευρυζωνική 
τεχνολογία για όλους τους πολίτες έως το 
2020, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 408
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
δημιουργία και την εφαρμογή της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών· τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσης, η λεγόμενη

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
δημιουργία και την εφαρμογή της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών· τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσης, η λεγόμενη
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«πέμπτη ελευθερία»· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία 
εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου της 
Ένωσης και να συνεχισθούν οι 
προσπάθειες προς πανταχού παρούσα και 
υψηλής ταχύτητας πρόσβαση σε υψηλής 
ταχύτητας σταθερή και κινητή ευρυζωνική 
τεχνολογία για όλους τους πολίτες έως το 
2020, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές·

«πέμπτη ελευθερία»· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία
εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου της 
Ένωσης και να συνεχισθούν οι 
προσπάθειες προς πανταχού παρούσα και 
υψηλής ταχύτητας πρόσβαση σε υψηλής 
ταχύτητας σταθερή και κινητή ευρυζωνική 
τεχνολογία για όλους τους κατοίκους της 
ΕΕ έως το 2020, ιδίως στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιοχές, μέσω της 
γεφύρωσης του ψηφιακού χάσματος και 
της ενίσχυσης της πρόσβασης των 
μειονεκτούντων ομάδων στις υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 409
Morten Løkkegaard

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
δημιουργία και την εφαρμογή της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών· τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσης, η λεγόμενη
«πέμπτη ελευθερία»· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία 
εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου της 
Ένωσης και να συνεχισθούν οι 
προσπάθειες προς πανταχού παρούσα και 
υψηλής ταχύτητας πρόσβαση σε υψηλής 
ταχύτητας σταθερή και κινητή 
ευρυζωνική τεχνολογία για όλους τους
πολίτες έως το 2020, ιδίως στις λιγότερο
ανεπτυγμένες περιοχές·

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
δημιουργία και την εφαρμογή της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών· τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσης, η λεγόμενη
«πέμπτη ελευθερία»· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία 
εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου της 
Ένωσης και της παροχής σε όλους τους
Ευρωπαίους πρόσβασης σε διαδικτυακές 
ταχύτητες που να υπερβαίνουν τα 30 
Mbps και τουλάχιστον στο 50% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών σε συνδέσεις με 
το Διαδίκτυο που να υπερβαίνουν τα 100 
Mbps έως το 2020, συμπεριλαμβανομένων 
των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών·

Or. en
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Τροπολογία 410
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
δημιουργία και την εφαρμογή της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών· τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσης, η λεγόμενη 
«πέμπτη ελευθερία»· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία 
εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου της 
Ένωσης και να συνεχισθούν οι 
προσπάθειες προς πανταχού παρούσα και 
υψηλής ταχύτητας πρόσβαση σε υψηλής 
ταχύτητας σταθερή και κινητή ευρυζωνική 
τεχνολογία για όλους τους πολίτες έως το 
2020, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές·

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
δημιουργία και την εφαρμογή της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών· τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών
και γνώσης, η λεγόμενη «πέμπτη 
ελευθερία»· τονίζει πόσο σημαντικό είναι 
να εξασφαλιστεί η ταχεία εκτέλεση του 
ψηφιακού θεματολογίου της Ένωσης και 
να συνεχισθούν οι προσπάθειες προς 
πανταχού παρούσα και υψηλής ταχύτητας 
πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας σταθερή 
και κινητή ευρυζωνική τεχνολογία για 
όλους τους πολίτες έως το 2020, ιδίως στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές·

Or. en

Τροπολογία 411
Niki Tzavela

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
δημιουργία και την εφαρμογή της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών· τονίζει την ανάγκη να 
αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσης, η λεγόμενη 
«πέμπτη ελευθερία»· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία 
εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου της 

43. πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη 
δημιουργία και την εφαρμογή της 
τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών, δεδομένου ότι οι 
επικοινωνίες αποτελούν ευρεία δέσμη στο 
ψηφιακό θεματολόγιο, στην ευρυζωνική 
τεχνολογία, στην Ένωση Καινοτομίας και 
στο πρόγραμμα πολιτικής για το 
ραδιοφάσμα· τονίζει την ανάγκη να 
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Ένωσης και να συνεχισθούν οι 
προσπάθειες προς πανταχού παρούσα και 
υψηλής ταχύτητας πρόσβαση σε υψηλής 
ταχύτητας σταθερή και κινητή ευρυζωνική 
τεχνολογία για όλους τους πολίτες έως το 
2020, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες 
περιοχές·

αναπτυχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία 
περιεχομένου και γνώσης· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η ταχεία 
εκτέλεση του ψηφιακού θεματολογίου της 
Ένωσης και να συνεχισθούν οι 
προσπάθειες προς πανταχού παρούσα και 
υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στην 
ευρυζωνική τεχνολογία υψηλής ταχύτητας, 
είτε επίγεια, σταθερή και κινητή είτε 
δορυφορική για όλους τους πολίτες και 
τους καταναλωτές έως το 2020, ιδίως στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές· τονίζει 
επίσης τη σημασία των ηλεκτρονικών 
πρωτοβουλιών που εξασφαλίζουν την 
ταχεία εκτέλεση του ψηφιακού 
θεματολογίου της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 412
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης 
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 
Πλοήγηση), η Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας και ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Ουρανός· επιμένει ότι, δεδομένης της 
αναπόφευκτα μεγάλης χρονικής 
καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

44. λαμβάνει υπο σημείωση το γεγονός ότι 
όλοι οι ιδιώτες έχουν αποσυρθεί από το 
πρόγραμμα Galileo και ότι οι 
φορολογούμενοι υπέχουν πλέον πλήρη 
ευθύνη·  θέτει, ως εκ τούτου, υπό 
αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα αυτού του 
μεγάλης κλίμακας σχεδίου, επιμένοντας 
ταυτόχρονα ότι για την Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας και τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 
Ουρανό, δεδομένης της αναπόφευκτα 
μεγάλης χρονικής καθυστέρησης και του 
ύψους των επενδυτικών κεφαλαίων που 
έχουν ήδη δεσμευθεί για τα έργα αυτά, 
έχουν καίρια σημασία οι επαρκείς και 
συνεπείς δημοσιονομικές δεσμεύσεις για 
όλη τη διάρκεια των περιόδων 
δημοσιονομικού προγραμματισμού·
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Or. en

Τροπολογία 413
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης 
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική 
Πλοήγηση), η Παγκόσμια 
Παρακολούθηση του Περιβάλλοντος και 
της Ασφάλειας και ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός 
Ουρανός· επιμένει ότι, δεδομένης της 
αναπόφευκτα μεγάλης χρονικής 
καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

44. σημειώνει τα μεγάλα έργα στον τομέα 
αυτό: επιμένει ότι, δεδομένης της 
αναπόφευκτα μεγάλης χρονικής 
καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

Or. pt

Τροπολογία 414
Jürgen Klute, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 
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η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει 
ότι, δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης και του ύψους 
των επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν 
ήδη δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν 
καίρια σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει ότι
η χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να είναι 
περιορισμένη και αν χρειάζονται επιπλέον 
πόροι δε πρέπει να χρηματοδοτηθούν από 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 415
Damien Abad

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση),
η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει 
ότι, δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό στο πλαίσιο της ανάγκης 
χάραξης μιας γνήσιας ευρωπαϊκής 
βιομηχανικής πολιτικής που να βασίζεται 
σε πρακτικά σχέδια με απτά οφέλη για το 
κοινό και τις επιχειρήσεις, όπως τα 
ευρωπαϊκά συστήματα παγκόσμιας 
δορυφορικής πλοήγησης (Galileo και 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη 
Γεωστατική Πλοήγηση), το πρόγραμμα 
της Παγκόσμιας Παρακολούθησης του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει 
ότι, δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού, ούτως ώστε να 
εκπληρωθούν οι τεχνικές απαιτήσεις τους 
εντός χρονοδιαγράμματος που να 
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εξασφαλίζει τη σημασία και τη 
βιωσιμότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 416
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 
η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει 
ότι, δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 
η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και το 
πρόγραμμα SESAR· επιμένει ότι, 
δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού ούτως ώστε να 
εξασφαλιστούν η επιτυχής εφαρμογή και 
τα δευτερογενή οφέλη τους και 
ειδικότερα η ανάπτυξη του 
προγράμματος SESAR, ως προϋπόθεση 
για την πλήρη ολοκλήρωση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Ουρανού·

Or. en

Τροπολογία 417
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho εξ ονόματος της Ομάδας EPP
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 
η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει 
ότι, δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 
η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και το 
πρόγραμμα SESAR που θα επιτρέψει τη 
δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Ουρανού· επιμένει ότι, δεδομένης της 
αναπόφευκτα μεγάλης χρονικής 
καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού· φρονεί ότι η ανάπτυξη 
της νέας ευρωπαϊκής διαστημικής 
πολιτικής θα απαιτήσει για ευνόητους 
λόγους κατάλληλο κονδύλιο του 
προϋπολογισμού με επαρκείς 
χρηματοδοτικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 418
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 
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η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει 
ότι, δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· λαμβάνει 
υπό σημείωση το γεγονός ότι όλοι οι 
ιδιώτες έχουν αποσυρθεί από το 
πρόγραμμα Galileo και ότι οι 
φορολογούμενοι υπέχουν πλέον πλήρη 
ευθύνη·  επιμένει ότι, δεδομένης της 
αναπόφευκτα μεγάλης χρονικής 
καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, η 
χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ πρέπει να είναι περιορισμένη και 
ότι, εάν το κόστος αυξηθεί, αυτές οι 
επιπλέον συνεισφορές δε θα πρέπει να 
προέλθουν από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 419
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης 
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 
η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει 
ότι, δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης 
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 
η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει 
ότι, δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης και του ύψους των 
επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν ήδη 
δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν καίρια 
σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού· τονίζει, ωστόσο, ότι η 
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χρηματοδότηση αυτών των μεγάλης 
κλίμακας έργων από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος 
άλλων έργων και είναι της γνώμης ότι θα 
πρέπει να τεθεί όριο στη συνεισφορά από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ότι αυτά 
τα μεγάλης κλίμακας έργα θα πρέπει 
εγγραφούν σε χωριστό υποτομέα·

Or. en

Τροπολογία 420
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 
η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· επιμένει 
ότι, δεδομένης της αναπόφευκτα μεγάλης 
χρονικής καθυστέρησης και του ύψους
των επενδυτικών κεφαλαίων που έχουν 
ήδη δεσμευθεί για τα έργα αυτά, έχουν 
καίρια σημασία οι επαρκείς και συνεπείς 
δημοσιονομικές δεσμεύσεις για όλη τη 
διάρκεια των περιόδων δημοσιονομικού 
προγραμματισμού·

44. υπογραμμίζει τη στρατηγική 
σπουδαιότητα των μεγάλων έργων στον 
τομέα αυτό: τα ευρωπαϊκά συστήματα 
παγκόσμιας δορυφορικής πλοήγησης
(Galileo και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση), 
η Παγκόσμια Παρακολούθηση του 
Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και ο 
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός· εκφράζει 
αποδοκιμασία για τη μεγάλη χρονική 
καθυστέρηση που παρατηρείται και το 
ύψος των επενδυτικών κεφαλαίων που 
έχουν ήδη δεσμευθεί για τα έργα αυτά και 
καλεί την Επιτροπή να εγκαταλείψει αυτά 
τα έργα, τα οποία ισοδυναμούν με 
κατασπατάληση των χρημάτων των 
φορολογουμένων·

Or. en

Τροπολογία 421
Jürgen Klute, Sabine Lösing, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44a. τονίζει ότι το Συμβούλιο επισήμανε 
επανειλημμένως ότι το σύστημα που έχει 
συσταθεί δυνάμει του προγράμματος 
Galileo αποτελεί πολιτικό σύστημα υπό 
πολιτικό έλεγχο, το οποίο έχει υλοποιηθεί 
σύμφωνα με πολιτικά πρότυπα βάσει 
διατάξεων του αστικού δικαίου και τελεί 
υπό τον έλεγχο των οργάνων της Ένωσης, 
συνεπώς το σύστημα Galileo και 
ειδικότερα η PRS δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς 
σκοπούς και ιδίως για αποστολές και 
επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ·

Or. en


