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Τροπολογία 861
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84. τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις ιδρυτικές 
αρχές και αξίες της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα στη δημοκρατία, στον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και στο κράτος δικαίου· επαναλαμβάνει 
ότι η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με 
επαρκή και στοχευμένα μέσα για την 
προώθηση των αξιών αυτών σε όλο τον 
κόσμο·

διαγράφεται 

Or. en

Τροπολογία 862
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84. τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις ιδρυτικές 
αρχές και αξίες της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα στη δημοκρατία, στον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και στο κράτος δικαίου· επαναλαμβάνει ότι 
η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκή 
και στοχευμένα μέσα για την προώθηση 
των αξιών αυτών σε όλο τον κόσμο·

84. τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις ιδρυτικές 
αρχές και αξίες της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα στη δημοκρατία, στον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
στην ποικιλομορφία και στο κράτος 
δικαίου καθώς και στις θεμελιώδεις 
ελευθερίες και στην προστασία του 
περιβάλλοντος· επαναλαμβάνει ότι η 
Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με πιο 
επαρκή και στοχευμένα μέσα για την 
προώθηση των αξιών αυτών σε όλο τον 
κόσμο· τονίζει την ιδιαίτερη συμβολή του 
EIDHR (Ευρωπαϊκού Μέσου για τη 
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα 
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Δικαιώματα), που καθιστά δυνατή τη 
χρηματοδότηση έργων χωρίς τη 
συγκατάθεση των τρίτων χωρών που τα 
φιλοξενούν·

Or. en

Τροπολογία 863
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84. τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις ιδρυτικές 
αρχές και αξίες της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα στη δημοκρατία, στον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και στο κράτος δικαίου· επαναλαμβάνει ότι 
η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκή 
και στοχευμένα μέσα για την προώθηση 
των αξιών αυτών σε όλο τον κόσμο·

84. τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις ιδρυτικές 
αρχές και αξίες της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα στην οικοδόμηση της 
ειρήνης και στην πρόληψη των 
συγκρούσεων, στη δημοκρατία, στον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και στο κράτος δικαίου·  επαναλαμβάνει 
ότι η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με 
επαρκή και στοχευμένα μέσα για την 
προώθηση των αξιών αυτών σε όλο τον 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 864
Carl Haglund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84. τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις ιδρυτικές 
αρχές και αξίες της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα στη δημοκρατία, στον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και στο κράτος δικαίου· επαναλαμβάνει ότι 

84. τονίζει ότι η εξωτερική πολιτική της 
ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις ιδρυτικές 
αρχές και αξίες της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα στη δημοκρατία, στον 
σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και στο κράτος δικαίου· επαναλαμβάνει ότι 
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η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκή 
και στοχευμένα μέσα για την προώθηση 
των αξιών αυτών σε όλο τον κόσμο·

η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκή 
και στοχευμένα μέσα για την προώθηση 
των αξιών αυτών σε όλο τον κόσμο και για 
την επέκταση της σφαίρας ειρήνης και 
σταθερότητας στη δική της γειτονιά·

Or. en

Τροπολογία 865
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 84 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

84 a. εκτιμά πως η ΕΕ θα πρέπει να 
αναλάβει έναν πολιτικό ρόλο ανάλογο 
προς την οικονομική βοήθεια που 
παρέχει·

Or. en

Τροπολογία 866
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες 
προσδοκίες που πηγάζουν από την ηθική 
ευθύνη της έναντι των γειτόνων της·

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
των κρατών μελών· τονίζει ότι δεν 
χρειάζονται δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
της Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 867
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Danuta Maria Hübner, Czesław Adam 
Siekierski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της·

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της· επιπροσθέτως, 
έχει τη σταθερή πεποίθηση πως κάθε 
σχετική δαπάνη πρέπει να υπόκειται σε 
προϋποθέσεις, που θα λαμβάνουν υπόψη 
το βαθμό συμμετοχής του συγκεκριμένου 
εταίρου, καθώς και την πρόοδό του στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει 
αναλάβει μέχρι εκείνη τη στιγμή·

Or. en

Τροπολογία 868
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 

85. θεωρεί ότι η ΕΕ μεταξύ της διεθνούς 
κοινότητας έχει ειδική ευθύνη για την 
προαγωγή της ασφάλειας, της 
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προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της·

δημοκρατίας και της ευημερίας στις 
γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες της, 
δεδομένου ότι η οικονομική ανάπτυξη και 
η βελτίωση της σταθερότητας είναι προς 
το άμεσο συμφέρον της ΕΕ· θεωρεί κατά 
συνέπεια ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της· λαμβάνει υπό 
σημείωση τα διδάγματα από τα 
παρελθόντα προβλήματα των 
προγραμμάτων γειτονίας· εκτιμά πως 
πρέπει να καταστούν αυστηρότερες οι 
προϋποθέσεις και πως η χρηματοδότηση 
πρέπει να παρέχεται στους δικαιούχους 
υπό συγκεκριμένους όρους, όπως είναι η 
καλύτερη ανάπτυξη της δημοκρατίας και 
η υγιής δημοσιονομική διαχείριση, η 
μείωση του επιπέδου της διαφθοράς και 
η ικανότητα χρήσης της ευρωπαϊκής 
βοήθειας κατά τρόπο διαφανή, 
αποτελεσματικό και υπεύθυνο·

Or. en

Τροπολογία 869
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
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της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της·

της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των γυναικών– και στις 
μεγάλες προσδοκίες που πηγάζουν από την 
ηθική ευθύνη της έναντι των γειτόνων της·
εκτιμά ταυτόχρονα πως η καλύτερα 
στοχοθετημένη χρήση των κονδυλίων 
είναι τουλάχιστον εξ ίσου σημαντική με 
τα επίπεδα της χρηματοδότησης· ζητεί 
κατά συνέπεια να καταστεί αυστηρότερη 
η αρχή της υπό προϋποθέσεις χορήγησης 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
βοήθειας προς τους γείτονες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 870
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης,
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της·

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει εντούτοις ότι είναι 
αναγκαία η επαναξιολόγηση των 
προτεραιοτήτων καθώς και η χορήγηση 
πόρων, προκειμένου να μπορέσει 
πραγματικά να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις και να στηρίξει 
τη δημοκρατική μετάβαση και εδραίωση, 
το κράτος δικαίου, την καλή 
διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στη γειτονιά της·

Or. en
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Τροπολογία 871
Reimer Böge, Ιωάννης Κασουλίδης, Simon Busuttil εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της
έναντι των γειτόνων της·

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της· τονίζει 
ειδικότερα την ανάγκη προσαρμογής και 
αύξησης των χρηματοδοτήσεων για την 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, λόγω 
των σημερινών εξελίξεων και 
προκειμένου να προαχθούν καλύτερα η 
ειρήνη, η ελευθερία και η ασφάλεια στις 
χώρες και περιφέρειες εταίρους·

Or. en

Τροπολογία 872
Riikka Manner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει για το λόγο αυτό ότι 
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αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της·

μια καλύτερη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής 
Σχέσης είναι εξαιρετικά σημαντική για 
την αντιμετώπιση των αυξανόμενων 
απαιτήσεων στα σύνορα της ΕΕ· τονίζει 
ότι χρειάζονται αυξημένες δημοσιονομικές 
δεσμεύσεις προκειμένου να ανταποκριθεί η 
Ένωση στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη 
της δημοκρατικής μετάβασης και 
εδραίωσης, καλή διακυβέρνηση, 
ανθρώπινα δικαιώματα– και στις μεγάλες 
προσδοκίες που πηγάζουν από την ηθική 
ευθύνη της έναντι των γειτόνων της·

Or. en

Τροπολογία 873
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της·

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των γυναικών – και στις 
μεγάλες προσδοκίες που πηγάζουν από την 
ηθική ευθύνη της έναντι των γειτόνων της·

Or. en

Τροπολογία 874
Jürgen Klute
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της·

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη για την
οικοδόμηση της ειρήνης και την πρόληψη 
των συγκρούσεων, τη δημοκρατική 
μετάβαση και εδραίωση, καλή 
διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα–
και στις μεγάλες προσδοκίες που πηγάζουν 
από την ηθική ευθύνη της έναντι των 
γειτόνων της·

Or. en

Τροπολογία 875
Carl Haglund

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης και εδραίωσης, 
καλή διακυβέρνηση, ανθρώπινα 
δικαιώματα– και στις μεγάλες προσδοκίες 
που πηγάζουν από την ηθική ευθύνη της 
έναντι των γειτόνων της·

85. θεωρεί ότι η οικοδόμηση στενών και 
αποτελεσματικών σχέσεων με τις 
γειτονικές χώρες πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στο εξωτερικό θεματολόγιο 
της Ένωσης· τονίζει ότι χρειάζονται 
αυξημένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις 
προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση 
στις σοβαρές προκλήσεις –στήριξη της 
δημοκρατικής μετάβασης , των ελεύθερων 
και έντιμων εκλογών και της 
συνταγματικής εδραίωσης, καλή 
διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα–
και στις μεγάλες προσδοκίες που πηγάζουν 
από την ηθική ευθύνη της έναντι των 
γειτόνων της·
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Or. en

Τροπολογία 876
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85 a. επισημαίνει πως η ΕΕ πλησιάζει σε 
ένα νέο γύρο διευρύνσεων, ιδιαίτερα προς 
την κατεύθυνση των Δυτικών Βαλκανίων· 
εκτιμά κατά συνέπεια πως το 
Προενταξιακό Μέσον πρέπει να 
χρηματοδοτηθεί καλά κατά τα ερχόμενα 
έτη προκειμένου να ετοιμασθούν τα 
μελλοντικά μέλη· εκτιμά πως το 
Προενταξιακό Μέσον θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στην προώθηση των 
αναγκαίων βελτιώσεων στις υποψήφιες 
χώρες, ώστε αυτές να ευθυγραμμιστούν 
με το κοινοτικό κεκτημένο και να 
διευκολυνθεί η ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση προς την κοινωνία των 
πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους, τις 
μειονότητες, τις ΜΚΟ, την πολιτιστική 
κληρονομιά, καθώς και προς τις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 877
Elmar Brok

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85 β. ζητεί να ληφθούν υπόψη στο 
επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
οι δαπάνες των μελλοντικών 
διευρύνσεων, δηλ. της ένταξης της 
Κροατίας· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μια 
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ρεαλιστική αντιμετώπιση των περαιτέρω 
διευρύνσεων, ώστε να συνυπολογίζονται 
οι δημοσιονομικές επιπτώσεις, ιδίως σε 
σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια· τονίζει την 
ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών 
μοντέλων για μια βήμα προς βήμα 
προσέγγιση, όπως είναι οι στρατηγικές 
εταιρικές σχέσεις ή EWR+,  που 
λαμβάνουν υπόψη την ικανότητα 
ενσωμάτωσης στην ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 878
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85 γ. ζητεί μια ανακατανομή της 
οικονομικής βοήθειας για τον 
εκδημοκρατισμό των χωρών του Νοτίου 
Περιγύρου παράλληλα με την 
αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, ώστε να δοθεί έμφαση στην 
οικοδόμηση της δημοκρατίας, στο 
κράτος δικαίου, στη βιώσιμη κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη και στα 
ανθρώπινα δικαιώματα· εκτιμά πως η 
πολιτική εστίαση στο Νότιο Περίγυρο δεν 
θα πρέπει να είναι σε βάρος των 
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΕΕ 
έναντι του Ανατολικού Περιγύρου·

Or. en

Τροπολογία 879
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 85 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

85 δ. εκτιμά πως οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών στις τρίτες χώρες 
θα πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης 
προσοχής και στήριξης εκ μέρους της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ κι ότι 
απαιτείται προς το σκοπό αυτό μια 
ορισμένη ευελιξία στον προϋπολογισμό 
και ειδικότερα στο Ευρωπαϊκό Μέσον για 
τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (EIDHR)·

Or. en

Τροπολογία 880
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 86

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

86. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
προσαρμόσει γρήγορα την πολιτική της 
έναντι των αναδυόμενων παγκόσμιων 
δυνάμεων και να αναπτύξει νέες 
στρατηγικές συμπράξεις μαζί τους· 
επικροτεί συνεπώς την πρόταση της 
Επιτροπής για το ICI+, τονίζοντας ότι ο 
συνολικός στόχος του νέου μέσου πρέπει 
να είναι η μείωση της διάθεσης ΔΑΒ 
προς τις χώρες αυτές και η προώθηση 
άλλων δραστηριοτήτων αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 881
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 86
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

86. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
προσαρμόσει γρήγορα την πολιτική της 
έναντι των αναδυόμενων παγκόσμιων 
δυνάμεων και να αναπτύξει νέες 
στρατηγικές συμπράξεις μαζί τους· 
επικροτεί συνεπώς την πρόταση της 
Επιτροπής για το ICI+, τονίζοντας ότι ο 
συνολικός στόχος του νέου μέσου πρέπει 
να είναι η μείωση της διάθεσης ΔΑΒ προς 
τις χώρες αυτές και η προώθηση άλλων 
δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

86. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
προσαρμόσει γρήγορα την πολιτική της 
έναντι των αναδυόμενων παγκόσμιων 
δυνάμεων και να αναπτύξει νέες 
στρατηγικές συμπράξεις μαζί τους· 
προτείνει επ΄αυτού την αντικατάσταση 
του υπάρχοντος ICI με ένα νέο Μέσον 
Πολιτικής που να καλύπτει 
δραστηριότητες μη σχετιζόμενες με ΔΑΒ
αλλά εμπίπτουσες σε πεδία αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος με τις χώρες αυτές, 
συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής 
οικουμενικών δημοσίων αγαθών όπως 
είναι ο αγώνας κατά της κλιματικής 
αλλαγής και υπέρ της βιοποικιλότητας, 
και η συνεργασία στα πεδία του 
πολιτισμού και της ανώτατης 
εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία 882
María Muñiz De Urquiza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 86

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

86. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
προσαρμόσει γρήγορα την πολιτική της 
έναντι των αναδυόμενων παγκόσμιων 
δυνάμεων και να αναπτύξει νέες 
στρατηγικές συμπράξεις μαζί τους· 
επικροτεί συνεπώς την πρόταση της 
Επιτροπής για το ICI+, τονίζοντας ότι ο 
συνολικός στόχος του νέου μέσου πρέπει 
να είναι η μείωση της διάθεσης ΔΑΒ προς 
τις χώρες αυτές και η προώθηση άλλων 
δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

86. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
προσαρμόσει γρήγορα την πολιτική της 
έναντι των αναδυόμενων παγκόσμιων 
δυνάμεων και να αναπτύξει νέες 
στρατηγικές συμπράξεις μαζί τους· 
επικροτεί συνεπώς την πρόταση της 
Επιτροπής για το ICI+, τονίζοντας ότι ο 
συνολικός στόχος του νέου μέσου πρέπει 
να είναι η μείωση της διάθεσης ΔΑΒ προς 
τις χώρες αυτές και η προώθηση άλλων 
δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος·
εκτιμά πως λόγω μιας διοργανικής 
διαφωνίας ως προς τη νομική βάση, 
δεκαοκτώ (18) λατινοαμερικανικές χώρες 
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δεν έχουν επωφεληθεί από το Μέσον ICI+ 
κι ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
θα πρέπει να εξετάσει μια οριστική λύση 
για αυτό το πρόβλημα·

Or. en

Τροπολογία 883
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 86

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

86. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
προσαρμόσει γρήγορα την πολιτική της 
έναντι των αναδυόμενων παγκόσμιων 
δυνάμεων και να αναπτύξει νέες 
στρατηγικές συμπράξεις μαζί τους· 
επικροτεί συνεπώς την πρόταση της 
Επιτροπής για το ICI+, τονίζοντας ότι ο 
συνολικός στόχος του νέου μέσου πρέπει 
να είναι η μείωση της διάθεσης ΔΑΒ προς 
τις χώρες αυτές και η προώθηση άλλων 
δραστηριοτήτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

86. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει να 
προσαρμόσει γρήγορα την πολιτική της 
έναντι των αναδυόμενων παγκόσμιων 
δυνάμεων και να αναπτύξει νέες 
στρατηγικές συμπράξεις μαζί τους· ζητεί 
να υπάρξει ένας σαφής ορισμός του 
σκοπού, της κατεύθυνσης και του 
αποτελέσματος αυτών των συμπράξεων, 
εν όψει του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου· επικροτεί 
συνεπώς την πρόταση της Επιτροπής για 
το ICI+, τονίζοντας ότι ο συνολικός στόχος 
του νέου μέσου πρέπει να είναι η μείωση 
της διάθεσης ΔΑΒ προς τις χώρες αυτές 
και η προώθηση άλλων δραστηριοτήτων 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

Or. en

Τροπολογία 884
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 86 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

86 a. εκτιμά πως, λόγω των αυξανόμενων 
παγκοσμίων προβλημάτων καθώς και 
λόγω των παγκοσμίων ευθυνών της ΕΕ, 
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ειδικά ως προς τις τρέχουσες πολιτικές 
εξελίξεις στον Αραβικό κόσμο, 
καθίσταται απαραίτητη μια 
αναδιάρθρωση των εξωτερικών 
χρηματοπιστωτικών μηχανισμών της ΕΕ· 
τάσσεται κατά συνέπεια υπέρ μια 
εκσυγχρονισμένης και πιο στρατηγικής 
εφαρμογής των εξωτερικών μηχανισμών 
της, καθώς και υπέρ της ανάπτυξης νέων 
μορφών μηχανισμών συνεργασίας και 
εφαρμογής με τις χώρες εταίρους, ώστε 
να αυξηθεί το αποτέλεσμα και η προβολή 
της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και να 
επιτευχθεί ο γενικός στόχος της 
μεγαλύτερης συνέπειας και συνοχής της 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 885
Elmar Brok

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 86 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

86 β. επανεπιβεβαιώνει την προσήλωση 
της ΕΕ στη Διατλαντική Σύμπραξη με τις 
ΗΠΑ και στο σκοπό μιας ελεύθερης από 
φραγμούς διατλαντικής αγοράς· εκτιμά 
πως μια τέτοια αγορά θα προσφέρει τις 
βάσεις για μια ενισχυμένη διατλαντική 
σύμπραξη·

Or. en

Τροπολογία 886
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 87
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει 
επομένως ότι χρειάζεται εν προκειμένω 
να εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενοι μηχανισμοί·
πιστεύει ότι ο υπάρχων Μηχανισμός 
Σταθερότητας παραμένει σημαντικό μέσο 
για άμεση απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις κρίσης αλλά και ότι θα 
έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε 
πιο μακροπρόθεσμες προληπτικές 
δράσεις, ιδίως με γεωγραφικά 
προγράμματα αμεσότερης απόκρισης·

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες των κρατών μελών· 
πιστεύει ότι ο υπάρχων Μηχανισμός 
Σταθερότητας δεν θα έπρεπε να είναι 
απαραίτητος στο μέλλον εάν επιβάλλονται 
εγκαίρως κυρώσεις σε όσους 
παραβιάζουν το Σύμφωνο·

Or. en

Τροπολογία 887
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 87

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει 
επομένως ότι χρειάζεται εν προκειμένω να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενοι μηχανισμοί· 
πιστεύει ότι ο υπάρχων Μηχανισμός 
Σταθερότητας παραμένει σημαντικό μέσο 
για άμεση απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις κρίσης αλλά και ότι θα 
έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε 
πιο μακροπρόθεσμες προληπτικές 
δράσεις, ιδίως με γεωγραφικά 
προγράμματα αμεσότερης απόκρισης·

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει 
επομένως ότι χρειάζεται εν προκειμένω να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενοι μηχανισμοί· 
πιστεύει ότι ο υπάρχων Μηχανισμός 
Σταθερότητας παραμένει σημαντικό μέσο 
για άμεση απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις κρίσης αλλά και ότι θα 
έπρεπε να δίνει έμφαση στην 
αντιμετώπιση των κρίσεων, στην 
οικοδόμηση της ειρήνης, στην πρόληψη 
των συγκρούσεων και στην επίλυση των 
συγκρούσεων·

Or. en
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Τροπολογία 888
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 87

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει 
επομένως ότι χρειάζεται εν προκειμένω να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενοι μηχανισμοί· 
πιστεύει ότι ο υπάρχων Μηχανισμός 
Σταθερότητας παραμένει σημαντικό μέσο 
για άμεση απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις κρίσης αλλά και ότι θα 
έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πιο 
μακροπρόθεσμες προληπτικές δράσεις, 
ιδίως με γεωγραφικά προγράμματα 
αμεσότερης απόκρισης·

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει 
επομένως ότι χρειάζεται εν προκειμένω να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενοι μηχανισμοί· 
πιστεύει ότι ο υπάρχων Μηχανισμός 
Σταθερότητας παραμένει σημαντικό μέσο 
για άμεση απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις κρίσης αλλά και ότι θα 
έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πιο 
μακροπρόθεσμες προληπτικές δράσεις, 
ιδίως με γεωγραφικά προγράμματα 
αμεσότερης απόκρισης μια μεγαλύτερη 
εστίαση στην πολιτική προστασία και 
στην παροχή βοήθειας στα θύματα 
καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 889
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 87

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει 
επομένως ότι χρειάζεται εν προκειμένω να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενοι μηχανισμοί· 
πιστεύει ότι ο υπάρχων Μηχανισμός 
Σταθερότητας παραμένει σημαντικό μέσο 
για άμεση απόκριση της Ένωσης σε 

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει 
επομένως ότι χρειάζεται εν προκειμένω να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενοι μηχανισμοί· 
πιστεύει ότι ο υπάρχων Μηχανισμός 
Σταθερότητας παραμένει σημαντικό μέσο 
για άμεση απόκριση της Ένωσης σε 
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καταστάσεις κρίσης αλλά και ότι θα 
έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πιο 
μακροπρόθεσμες προληπτικές δράσεις, 
ιδίως με γεωγραφικά προγράμματα 
αμεσότερης απόκρισης·

καταστάσεις κρίσης αλλά και ότι θα 
έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πιο 
μακροπρόθεσμες δράσεις οικοδόμησης 
της ειρήνης και πρόληψης των 
συγκρούσεων, ιδίως με γεωγραφικά 
προγράμματα αμεσότερης απόκρισης·

Or. en

Τροπολογία 890
Anneli Jäätteenmäki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 87

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει 
επομένως ότι χρειάζεται εν προκειμένω να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενοι μηχανισμοί·
πιστεύει ότι ο υπάρχων Μηχανισμός 
Σταθερότητας παραμένει σημαντικό μέσο 
για άμεση απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις κρίσης αλλά και ότι θα 
έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πιο 
μακροπρόθεσμες προληπτικές δράσεις, 
ιδίως με γεωγραφικά προγράμματα 
αμεσότερης απόκρισης·

87. επαναλαμβάνει ότι η πρόληψη και η 
διαχείριση κρίσεων αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ΕΕ· υπογραμμίζει 
επομένως ότι χρειάζεται εν προκειμένω να 
εξασφαλιστούν αποτελεσματικοί και 
επαρκώς χρηματοδοτούμενοι μηχανισμοί· 
πιστεύει ότι ο υπάρχων Μηχανισμός 
Σταθερότητας παραμένει σημαντικό μέσο 
για άμεση απόκριση της Ένωσης σε 
καταστάσεις κρίσης αλλά και ότι θα 
έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πιο 
μακροπρόθεσμες προληπτικές δράσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης 
της ειρήνης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων, ιδίως με γεωγραφικά 
προγράμματα αμεσότερης απόκρισης·

Or. en

Τροπολογία 891
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 88

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 88. πιστεύει ότι αν και η ανθρωπιστική 
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παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας·

βοήθεια δεν πρέπει να παραμελείται, 
εντούτοις θα πρέπει να οργανωθούν οι 
σωστοί έλεγχοι του τρόπου με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται τα κονδύλια, πριν από 
την παροχή οποιασδήποτε νέας βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 892
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 88

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας·

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας· τονίζει 
τη σημασία της θεμελίωσης επί των ήδη 
υφισταμένων στο πεδίο της 
ανθρωπιστικής βοήθειας ευρωπαϊκών 
μηχανισμών και της βελτίωσής τους αντί 
της δημιουργίας νέων μηχανισμών σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 893
Sabine Lösing

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 88

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 
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προϋπολογισμού για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας·

προϋπολογισμού για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας· τονίζει 
ότι, ακόμη κι αν οι δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας από καταστροφές και κρίσεις 
δεν έχουν προς το παρόν επαρκείς πόρους 
ή υποδομές για να αντιμετωπίσουν 
καταλλήλως και συνολικώς τις κρίσεις ή 
τις καταστροφές, εντούτοις οι κρίσεις και 
οι καταστροφές δεν θα πρέπει να οδηγούν 
στην ανάπτυξη ή μεταφορά 
στρατιωτικών δυνάμεων εντός ή εκτός 
της ΕΕ· εκτιμά πως, αντιθέτως, οι 
δυνάμεις πολιτικής προστασίας θα πρέπει 
να αποκτήσουν τους αναγκαίους πόρους 
για να διεκπεραιώνουν σωστά το έργο 
τους εντός ενός αποκλειστικά πολιτικού 
(μη στρατιωτικού) πλαισίου·

Or. en

Τροπολογία 894
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 88

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας·

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι φυσικές 
καταστροφές τείνουν να γίνονται όλο και 
συχνότερες καθώς και όλο και πιο 
καταστρεπτικές ως προς τις επιπτώσεις 
τους, ενώ θα υπάρχει η τάση να ξεσπούν 
όλο και πιο συχνά συγκρούσεις, λόγω του 
αγώνα για τον έλεγχο πόρων όπως  η 
ενέργεια, το νερό και οι πρώτες ύλες· 
εκτιμά κατά συνέπεια ότι χρειάζεται να 
αυξηθεί σημαντικά κατά τα ερχόμενα έτη 
ο προϋπολογισμός για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας, ώστε να 
αποφευχθούν οι ετήσιες εξατομικευμένες 
αιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
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έκτακτη χρηματοδότηση· εκτιμά πως ο 
συγκεκριμένος προϋπολογισμός πρέπει να 
παραμείνει ανεξάρτητος, ώστε να 
διασφαλιστεί η ουδετερότητα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας -  ανεξάρτητα 
από άλλα (π.χ. γεωπολιτικά) σκεπτικά ή 
συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 895
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 88

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας·

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας·
επισημαίνει ότι, απέναντι σε μια 
καταστροφή ή μια κρίση, η φάση μετά 
τους πρώτους έξη μήνες και πριν από την 
επιστροφή στην κανονική αναπτυξιακή 
συνεργασία, ο προγραμματισμός δεν είναι 
καλά σχεδιασμένος στο πλαίσιο των 
σημερινών χρηματοδοτικών μηχανισμών 
και εκτιμά κατά συνέπεια ότι πρέπει να 
θεσπιστεί ένα νέο ειδικό κονδύλι 
αποκατάστασης και ανοικοδόμησης για 
την περίοδο που ακολουθεί τη φάση της 
παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας, 
κονδύλι που θα αποβλέπει στην 
(επιστροφή στην) κανονική αναπτυξιακή 
συνεργασία·

Or. en
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Τροπολογία 896
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 88

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας·

88. πιστεύει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια 
παίζει καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσεις 
της ΕΕ και μπορεί να έχει άμεση σχέση με 
τις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις του 
προϋπολογισμού για το μέσο 
ανθρωπιστικής βοήθειας και το 
αποθεματικό έκτακτης βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 897
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 88 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

88 a. τονίζει τη σημασία της στενής 
συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους 
στο θέμα της αξιολόγησης των αναγκών, 
ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη, 
αποτελεσματική, δίκαιη και ευέλικτη 
κατανομή της βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 900
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89. πιστεύει ότι η δημόσια διοίκηση 
υψηλής ποιότητας, σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και εθνικό, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
που θέτει η στρατηγική Ευρώπη 2020· 
καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει σαφή 
ανάλυση των διοικητικών δαπανών για την 
περίοδο μετά το 2013, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις προσπάθειες 
εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, τα 
νέα καθήκοντα και τις νέες αρμοδιότητες 
που αποδίδει στην Ένωση η Συνθήκη της 
Λισαβόνας, καθώς και την αυξημένη 
αποδοτικότητα που μπορεί να προκύψει 
από μια βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων 
πόρων, ιδίως μέσω αναδιάταξης·

89. πιστεύει ότι η δημόσια διοίκηση 
υψηλής ποιότητας, σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και εθνικό, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
που θέτει η στρατηγική Ευρώπη 2020· 
καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει σαφή 
ανάλυση των διοικητικών δαπανών για την 
περίοδο μετά το 2013, 
συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών 
δαπανών εξ αιτίας του σημερινού 
συνταξιοδοτικού συστήματος, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
προσπάθειες εξυγίανσης των δημόσιων 
οικονομικών, τα νέα καθήκοντα και τις 
νέες αρμοδιότητες που αποδίδει στην 
Ένωση η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς 
και την αυξημένη αποδοτικότητα που 
μπορεί να προκύψει από μια βέλτιστη 
χρήση των ανθρώπινων πόρων, ιδίως μέσω 
αναδιάταξης·

Or. en

Τροπολογία 901
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89. πιστεύει ότι η δημόσια διοίκηση 
υψηλής ποιότητας, σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και εθνικό, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων
που θέτει η στρατηγική Ευρώπη 2020· 
καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει σαφή 
ανάλυση των διοικητικών δαπανών για την 
περίοδο μετά το 2013, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις προσπάθειες 
εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, τα 
νέα καθήκοντα και τις νέες αρμοδιότητες 
που αποδίδει στην Ένωση η Συνθήκη της 

89. πιστεύει ότι η δημόσια διοίκηση 
υψηλής ποιότητας, σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και εθνικό, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
της προσπάθειας για την επίτευξη των 
προσδοκιών που η Ευρώπη 2020, κατά 
πάσα πιθανότητα αγνοώντας την 
αποτυχία της "Ατζέντας της Λισαβόνας", 
ωραιοποιεί με τον τίτλο της 
"στρατηγικής"· καλεί την Επιτροπή να 
διαβιβάσει σαφή ανάλυση των 
προβλεπόμενων διοικητικών δαπανών για 
την περίοδο μετά το 2013, λαμβάνοντας 
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Λισαβόνας, καθώς και την αυξημένη 
αποδοτικότητα που μπορεί να προκύψει 
από μια βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων 
πόρων, ιδίως μέσω αναδιάταξης·

δεόντως υπόψη τις προσπάθειες 
εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, τα 
νέα καθήκοντα και τις νέες αρμοδιότητες 
που η Ένωση ενσωμάτωσε στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας, καθώς και την εικαζόμενη 
αυξημένη αποδοτικότητα που μπορεί να 
προκύψει από μια διαφορετική χρήση των 
ανθρώπινων πόρων, ιδίως μέσω 
αναδιάταξης·

Or. en

Τροπολογία 902
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89. πιστεύει ότι η δημόσια διοίκηση 
υψηλής ποιότητας, σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και εθνικό, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
για την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων που θέτει η στρατηγική Ευρώπη 
2020· καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει 
σαφή ανάλυση των διοικητικών δαπανών 
για την περίοδο μετά το 2013, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
προσπάθειες εξυγίανσης των δημόσιων 
οικονομικών, τα νέα καθήκοντα και τις 
νέες αρμοδιότητες που αποδίδει στην 
Ένωση η Συνθήκη της Λισαβόνας, καθώς 
και την αυξημένη αποδοτικότητα που 
μπορεί να προκύψει από μια βέλτιστη 
χρήση των ανθρώπινων πόρων, ιδίως μέσω 
αναδιάταξης·

89. πιστεύει ότι η δημόσια διοίκηση 
υψηλής ποιότητας, σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και εθνικό, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο· 
καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει σαφή 
ανάλυση των διοικητικών δαπανών για την 
περίοδο μετά το 2013, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις προσπάθειες 
εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, τα 
νέα καθήκοντα και τις νέες αρμοδιότητες 
που αποδίδει στην Ένωση η Συνθήκη της 
Λισαβόνας, καθώς και την αυξημένη 
αποδοτικότητα που μπορεί να προκύψει 
από μια βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων 
πόρων, ιδίως μέσω αναδιάταξης·

Or. en

Τροπολογία 903
James Elles
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89. πιστεύει ότι η δημόσια διοίκηση 
υψηλής ποιότητας, σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και εθνικό, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
που θέτει η στρατηγική Ευρώπη 2020· 
καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει σαφή 
ανάλυση των διοικητικών δαπανών για την 
περίοδο μετά το 2013, λαμβάνοντας
δεόντως υπόψη τις προσπάθειες 
εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, τα 
νέα καθήκοντα και τις νέες αρμοδιότητες 
που αποδίδει στην Ένωση η Συνθήκη της 
Λισαβόνας, καθώς και την αυξημένη 
αποδοτικότητα που μπορεί να προκύψει 
από μια βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων 
πόρων, ιδίως μέσω αναδιάταξης·

89. πιστεύει ότι η δημόσια διοίκηση 
υψηλής ποιότητας, σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και εθνικό, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο 
για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
που θέτει η στρατηγική Ευρώπη 2020· 
καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει σαφή 
ανάλυση των διοικητικών δαπανών για την 
περίοδο μετά το 2013, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις προσπάθειες 
εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, τα 
νέα καθήκοντα και τις νέες αρμοδιότητες 
που αποδίδει στην Ένωση η Συνθήκη της 
Λισαβόνας, καθώς και την αυξημένη 
αποδοτικότητα που μπορεί να προκύψει 
από μια βέλτιστη χρήση των ανθρώπινων 
πόρων, ιδίως μέσω αναδιάταξης και νέων 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 904
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89 a. επισημαίνει ότι η ανάλυση αυτή θα 
πρέπει να διερευνήσει το πεδίο που 
προσφέρεται για συνέργιες και, όπου είναι 
δυνατόν, για εξοικονομήσεις, μεταξύ 
άλλων μέσω της περαιτέρω διοργανικής 
συνεργασίας, της επανεξέτασης από κάθε 
όργανο των δικών του μεθόδων εργασίας, 
του καλύτερου διαχωρισμού καθηκόντων 
μεταξύ οργάνων και οργανισμών, ενώ 
επίσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τις 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
οικονομικές επιπτώσεις των 
συνταξιοδοτικών συστημάτων, των 
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ηλικιακών τάσεων και των σχετικών με 
τη συνταξιοδότηση, την πρόσληψη και 
άλλα ζητήματα διατάξεων του 
Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης 
του προσωπικού που εργάζεται για τα 
όργανα της ΕΕ, σε συνάρτηση με το 
στόχο της διασφάλισης μιας 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 905
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89 β. επισημαίνει ότι με μερίδιο 5,7% επί 
των συνολικών δαπανών, οι διοικητικές 
δαπάνες αντιπροσωπεύουν υψηλότερο 
ποσοστό από ό,τι στα κράτη μέλη και 
αναμένει κατά συνέπεια ότι η ανάλυση 
της Επιτροπής θα οδηγήσει σε 
εξοικονομήσεις, με σκοπό τη 
χρηματοδότηση άμεσων 
προτεραιοτήτων· καλεί το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να επιλέξει μια ενιαία έδρα 
στις Βρυξέλλες, πράγμα που θα απέφερε 
σημαντικές εξοικονομήσεις για τον 
προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, διότι 
θα τερματιζόταν η μηνιαία μετακόμιση 
στο Στρασβούργο· ζητεί να επιτύχουν όλα 
τα όργανα εξ ίσου σημαντικές 
εξοικονομήσεις

Or. en

Τροπολογία 906
Bas Eickhout
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89 γ. επισημαίνει τις σημαντικές 
εξοικονομήσεις που θα μπορούσαν να 
γίνουν εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
μπορούσε να έχει μια ενιαία έδρα·

Or. en

Τροπολογία 907
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89 δ. εκτιμά πως όλες οι διοικητικές 
δαπάνες πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα 
ενιαίο τομέα σχετικό με τη διοίκηση, πως 
όχι μόνο η συνολική διοικητική δαπάνη 
δεν πρέπει να υπερβεί τα σημερινά της 
επίπεδα, αλλά κι ότι οι προσπάθειες για 
την εξοικονόμηση διοικητικών δαπανών, 
συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, θα πρέπει να οδηγήσουν σε 
μείωση του συνολικού διοικητικού 
προϋπολογισμού της ΕΕ· με αυτή την 
προοπτική, προτρέπει το Συμβούλιο να 
τροποποιήσει τη Συνθήκη ώστε να 
επιτραπεί η συγκέντρωση των εργασιών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια 
ενιαία έδρα, και να εξασφαλιστεί επίσης 
μια ενιαία έδρα για όλους τους 
νεοϊδρυόμενους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, να 
καταργηθεί η Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και να αναδιαρθρωθούν ριζικά 
άλλα τμήματα της ευρωπαϊκής 
διοίκησης, όπως είναι η Επιτροπή των 
Περιφερειών·
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Or. en

Τροπολογία 909
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 89 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

89 στ. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να επανεξετάσουν το επίπεδο 
των μισθών και επιδομάτων των 
υπαλλήλων της ΕΕ· εκτιμά πως τα 
καθήκοντα των εθνικών και των 
ευρωπαίων δημοσίων υπαλλήλων έχουν 
συγκλίνει όλο και πιο πολύ·

Or. en

Τροπολογία 910
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 90

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ· επιμένει εν 
προκειμένω ότι χρειάζεται να 
αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ριζικές 
αλλαγές και να επιδιωχθεί εδραίωση και 
βελτίωση της σημερινής διάρθρωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 911
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 90

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ· επιμένει εν 
προκειμένω ότι χρειάζεται να 
αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ριζικές 
αλλαγές και να επιδιωχθεί εδραίωση και 
βελτίωση της σημερινής διάρθρωσης·

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να διευκολύνει τη συνέχεια 
του προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ, που απέτυχε 
να ανταποκριθεί στις πολιτικές 
προτεραιότητες της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, καθώς και στις άλλες 
πρωτοβουλίες που προσφέρουν μιαν 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, που θα 
είχαν επιτρέψει στην ΕΕ να τηρήσει τις 
υποσχέσεις της και να ικανοποιήσει τις 
προσδοκίες των πολιτών της, να 
χορηγήσει πιστώσεις για την έναρξη της 
εφαρμογής των νέων αρμοδιοτήτων που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και 
να καλύψει τα κενά, ιδίως στον Τομέα 1Α 
"Ανταγωνιστικότητα, Οικονομική 
Μεγέθυνση και Απασχόληση" και στον 
Τομέα 4 "Εξωτερικές Σχέσεις"· επιμένει 
ότι χρειάζεται να αποφευχθούν οι 
αδικαιολόγητες ριζικές αλλαγές και να 
επιδιωχθεί εδραίωση και βελτίωση της 
σημερινής διάρθρωσης·

Or. en

Τροπολογία 912
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 90

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ· επιμένει εν 
προκειμένω ότι χρειάζεται να 
αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ριζικές 

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να διευκολύνει και τη 
συνέχεια του προγραμματισμού και την 
ευελιξία και να αποφεύγει τις ατέλειες του 
τρέχοντος ΠΔΠ· επιμένει εν προκειμένω 
ότι χρειάζεται να αποφευχθούν οι 
αδικαιολόγητες ριζικές αλλαγές και να 
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αλλαγές και να επιδιωχθεί εδραίωση και 
βελτίωση της σημερινής διάρθρωσης·

επιδιωχθεί εδραίωση και βελτίωση της 
σημερινής διάρθρωσης· αναγνωρίζει 
πάντως ότι η δομή του ΠΔΠ αποτελεί σε 
τελευταία ανάλυση μια αυθαίρετη επιλογή 
για την ομαδοποίηση ή τη διαφοροποίηση 
ορισμένων τομέων πολιτικής και 
προγραμμάτων κι ότι δεν είναι η δομή 
αλλά το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
και η χρηματοδότησή τους που έχουν 
σημασία κατά την αξιολόγηση της 
συμβολής του καθενός εξ αυτών στην 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 913
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 90

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ· επιμένει εν 
προκειμένω ότι χρειάζεται να 
αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ριζικές 
αλλαγές και να επιδιωχθεί εδραίωση και 
βελτίωση της σημερινής διάρθρωσης·

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 914
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 90
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ· επιμένει εν 
προκειμένω ότι χρειάζεται να
αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ριζικές 
αλλαγές και να επιδιωχθεί εδραίωση και 
βελτίωση της σημερινής διάρθρωσης·

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να διασφαλίζει 
ευελιξία εντός και μεταξύ των τομέων, 
και να αποφεύγει τις ατέλειες του 
τρέχοντος ΠΔΠ· τονίζει ότι θα πρέπει οι 
πολιτικές προτεραιότητες να 
προσδιορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, και 
ακολούθως να καταρτίζεται αναλόγως ο 
προϋπολογισμός·

Or. en

Τροπολογία 915
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 90

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ· επιμένει εν 
προκειμένω ότι χρειάζεται να 
αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ριζικές 
αλλαγές και να επιδιωχθεί εδραίωση και 
βελτίωση της σημερινής διάρθρωσης·

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ, 
καθιστώντας ταυτόχρονα πιο ορατές 
στους ευρωπαίους πολίτες τις πολιτικές 
και δημοσιονομικές προτεραιότητες της
ΕΕ· επιμένει εν προκειμένω ότι χρειάζεται 
να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ριζικές 
αλλαγές και να επιδιωχθεί εδραίωση και 
βελτίωση της σημερινής διάρθρωσης·

Or. en

Τροπολογία 916
Jürgen Klute, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 90
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ· επιμένει εν 
προκειμένω ότι χρειάζεται να 
αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες ριζικές 
αλλαγές και να επιδιωχθεί εδραίωση και 
βελτίωση της σημερινής διάρθρωσης·

90. θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου 
ΠΔΠ πρέπει να είναι ρεαλιστική, να 
διευκολύνει τη συνέχεια του 
προγραμματισμού και να αποφεύγει τις 
ατέλειες του τρέχοντος ΠΔΠ· επιμένει εν 
προκειμένω την ανάγκη για ριζικές 
αλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 917
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 91

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει 
πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 οι οποίες αφορούν την 
έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· προτείνει επομένως να 
συγκεντρωθούν σε μία μόνο ενότητα όλες 
οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

διαγράφεται

Or. en

Amendment 918
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 91
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει 
πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 οι οποίες αφορούν την 
έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς
ανάπτυξη· προτείνει επομένως να 
συγκεντρωθούν σε μία μόνο ενότητα όλες 
οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020

91. θεωρεί ότι η διάρθρωση πρέπει να 
αντανακλά και να προβάλλει πολιτικά τις 
πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 οι 
οποίες αφορούν την έξυπνη, βιώσιμη και 
δίχως αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. pt

Τροπολογία 919
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 91

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει
πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 οι οποίες αφορούν την 
έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· προτείνει επομένως να 
συγκεντρωθούν σε μία μόνο ενότητα όλες 
οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει 
κάπως πολιτικά τις πτυχές της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 οι οποίες 
αφορούν την έξυπνη, βιώσιμη και δίχως 
αποκλεισμούς ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 920
Konrad Szymański
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 91

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει 
πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 οι οποίες αφορούν την
έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· προτείνει επομένως να 
συγκεντρωθούν σε μία μόνο ενότητα όλες 
οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει 
πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 οι οποίες αφορούν την 
έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· 

Or. pl

Τροπολογία 921
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 91

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει 
πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 οι οποίες αφορούν την 
έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· προτείνει επομένως να 
συγκεντρωθούν σε μία μόνο ενότητα όλες 
οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει μια
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
επαναλαμβάνει ότι η πολιτική της 
συνοχής με τον οριζόντιο χαρακτήρα της 
συμβάλλει σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020· θεωρεί κατά 
συνέπεια ότι η διάρθρωση πρέπει να 
αντανακλά και να προβάλλει πολιτικά τις 
πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020 οι 
οποίες αφορούν την έξυπνη, βιώσιμη και 
δίχως αποκλεισμούς ανάπτυξη και την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή·  προτείνει επομένως να 
συγκεντρωθούν σε μία μόνο ενότητα όλες 
οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·και με τη 
συνοχή
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Or. en

Τροπολογία 922
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 91

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει 
πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 οι οποίες αφορούν την 
έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· προτείνει επομένως να 
συγκεντρωθούν σε μία μόνο ενότητα όλες 
οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
κύρια πολιτική αναφοράς για το επόμενο 
ΠΔΠ· θεωρεί κατά συνέπεια ότι η 
διάρθρωση πρέπει να αντανακλά και να 
προβάλλει πολιτικά τις πτυχές της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 οι οποίες 
αφορούν την έξυπνη, βιώσιμη και δίχως 
αποκλεισμούς ανάπτυξη· προτείνει 
επομένως να συγκεντρωθούν σε μία μόνο 
ενότητα όλες οι πολιτικές που σχετίζονται 
με τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 923
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 91

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει 
πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 οι οποίες αφορούν την 
έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· προτείνει επομένως να 
συγκεντρωθούν σε μία μόνο ενότητα όλες 
οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει 
πολιτικά τις πτυχές επίσης της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 οι οποίες 
αφορούν την έξυπνη, βιώσιμη και δίχως 
αποκλεισμούς ανάπτυξη· προτείνει 
επομένως να συγκεντρωθούν σε μία μόνο 
ενότητα όλες οι πολιτικές που σχετίζονται 
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στρατηγική Ευρώπη 2020· με τη στρατηγική Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 924
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 91

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

91. επαναλαμβάνει ότι η στρατηγική 
Ευρώπη 2020 πρέπει να αποτελέσει την 
πολιτική αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· 
θεωρεί κατά συνέπεια ότι η διάρθρωση 
πρέπει να αντανακλά και να προβάλλει 
πολιτικά τις πτυχές της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 οι οποίες αφορούν την 
έξυπνη, βιώσιμη και δίχως αποκλεισμούς 
ανάπτυξη· προτείνει επομένως να 
συγκεντρωθούν σε μία μόνο ενότητα όλες 
οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020·

91. εκτιμά ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 
πρέπει να αποτελέσει την κύρια πολιτική 
αναφοράς για το επόμενο ΠΔΠ· θεωρεί 
ταυτόχρονα ότι δεν είναι μια συνολική 
στρατηγική που καλύπτει όλες τις 
πολιτικές της Ένωσης· αποφασίζει κατά 
συνέπεια να προτείνει μια νέα διάρθρωση 
που να αντανακλά μια κοινή ευρωπαϊκή 
πολιτική ατζέντα, συγκεντρώνοντας σε 
μια μόνο ενότητα όλες τις εσωτερικές 
πολιτικές και διατηρώντας μια δεύτερη 
ενότητα για όλες τις εξωτερικές 
πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 925
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού·
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020, τρεις 

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού·
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υποτομείς με τις συναφείς πολιτικές, κάτι 
που μεταξύ άλλων θα ευνοούσε έναν 
καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες 
συνέργειες εφαρμογής αναμεταξύ τους· 
προτείνει ειδικότερα έναν υποτομέα που 
να περιλαμβάνει τις πολιτικές που 
σχετίζονται με τη γνώση· έναν δεύτερο 
υποτομέα που να περιλαμβάνει τις 
πολιτικές που σχετίζονται με τη 
βιωσιμότητα και την αποδοτική 
αξιοποίηση των πόρων· και έναν τρίτο 
υποτομέα αφιερωμένο στην πολιτική 
συνοχής, ο οποίος να αντανακλά τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της και τη συμβολή 
της σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 926
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020, τρεις 
υποτομείς με τις συναφείς πολιτικές, κάτι 
που μεταξύ άλλων θα ευνοούσε έναν 
καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες 
συνέργειες εφαρμογής αναμεταξύ τους· 
προτείνει ειδικότερα έναν υποτομέα που 
να περιλαμβάνει τις πολιτικές που 
σχετίζονται με τη γνώση· έναν δεύτερο 
υποτομέα που να περιλαμβάνει τις 
πολιτικές που σχετίζονται με τη 
βιωσιμότητα και την αποδοτική 
αξιοποίηση των πόρων· και έναν τρίτο 
υποτομέα αφιερωμένο στην πολιτική 

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να μειωθούν οι 
σημερινοί 5 τομείς σε τρεις: έναν τομέα 
που θα καλύπτει όλες τις δαπάνες τις 
σχετικές με τη στρατηγική Ευρώπη 2020, 
έναν τομέα που θα καλύπτει την ιθαγένεια 
και τις εξωτερικές σχέσεις, και έναν 
τομέα που θα καλύπτει τις διοικητικές 
δαπάνες·
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συνοχής, ο οποίος να αντανακλά τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της και τη συμβολή 
της σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 927
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020, τρεις
υποτομείς με τις συναφείς πολιτικές, κάτι 
που μεταξύ άλλων θα ευνοούσε έναν 
καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες 
συνέργειες εφαρμογής αναμεταξύ τους· 
προτείνει ειδικότερα έναν υποτομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
με τη γνώση· έναν δεύτερο υποτομέα που
να περιλαμβάνει τις πολιτικές που 
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων· και 
έναν τρίτο υποτομέα αφιερωμένο στην 
πολιτική συνοχής, ο οποίος να αντανακλά 
τον οριζόντιο χαρακτήρα της και τη 
συμβολή της σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020, τέσσερις
υποτομείς με τις συναφείς πολιτικές, κάτι 
που μεταξύ άλλων θα ευνοούσε έναν 
καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες 
συνέργειες εφαρμογής αναμεταξύ τους· 
προτείνει ειδικότερα έναν υποτομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
με τη γνώση· έναν δεύτερο υποτομέα για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα καλύπτει 
τις πολιτικές σε θέματα περιβάλλοντος, 
κλιματικής αλλαγής, μεταφορών και 
ενέργειας· έναν τρίτο υποτομέα 
αφιερωμένο στην πολιτική συνοχής - ο 
οποίος να αντανακλά τον οριζόντιο 
χαρακτήρα της και τη συμβολή της σε 
όλους τους στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 - καθώς και στην 
κοινωνική πολιτική· και έναν τέταρτο 
υποτομέα, που θα περιλαμβάνει τη 
γεωργική και την αλιευτική πολιτική·

Or. en
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Τροπολογία 928
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020, τρεις 
υποτομείς με τις συναφείς πολιτικές, κάτι 
που μεταξύ άλλων θα ευνοούσε έναν 
καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες 
συνέργειες εφαρμογής αναμεταξύ τους· 
προτείνει ειδικότερα έναν υποτομέα που 
να περιλαμβάνει τις πολιτικές που 
σχετίζονται με τη γνώση· έναν δεύτερο 
υποτομέα που να περιλαμβάνει τις 
πολιτικές που σχετίζονται με τη
βιωσιμότητα και την αποδοτική 
αξιοποίηση των πόρων· και έναν τρίτο 
υποτομέα αφιερωμένο στην πολιτική 
συνοχής, ο οποίος να αντανακλά τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της και τη συμβολή 
της σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς έναν τομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
με τη γνώση· έναν δεύτερο τομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
με τη βιωσιμότητα και την αποδοτική 
αξιοποίηση των πόρων· και έναν τρίτο 
τομέα αφιερωμένο στην χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία, μαζί με έναν 
υποτομέα για την πολιτική της συνοχής, ο 
οποίος να αντανακλά τον οριζόντιο 
χαρακτήρα της και τη συμβολή της σε 
όλους τους στόχους της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 929
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
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δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020, τρεις 
υποτομείς με τις συναφείς πολιτικές, κάτι 
που μεταξύ άλλων θα ευνοούσε έναν 
καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες 
συνέργειες εφαρμογής αναμεταξύ τους· 
προτείνει ειδικότερα έναν υποτομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
με τη γνώση· έναν δεύτερο υποτομέα που 
να περιλαμβάνει τις πολιτικές που 
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων· και 
έναν τρίτο υποτομέα αφιερωμένο στην 
πολιτική συνοχής, ο οποίος να αντανακλά 
τον οριζόντιο χαρακτήρα της και τη 
συμβολή της σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020 και 
συνοχή, τρεις υποτομείς με τις συναφείς 
πολιτικές, κάτι που μεταξύ άλλων θα 
ευνοούσε έναν καλύτερο συντονισμό και 
μεγαλύτερες συνέργειες εφαρμογής 
αναμεταξύ τους· προτείνει ειδικότερα έναν 
υποτομέα που να περιλαμβάνει τις 
πολιτικές που σχετίζονται με τη γνώση· 
έναν δεύτερο υποτομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
με τη βιωσιμότητα και την αποδοτική 
αξιοποίηση των πόρων· και έναν τρίτο 
υποτομέα αφιερωμένο στην πολιτική 
συνοχής, ο οποίος να αντανακλά τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της και τη συμβολή 
της σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 930
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020, τρεις 
υποτομείς με τις συναφείς πολιτικές, κάτι 
που μεταξύ άλλων θα ευνοούσε έναν 
καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες 
συνέργειες εφαρμογής αναμεταξύ τους· 
προτείνει ειδικότερα έναν υποτομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
με τη γνώση· έναν δεύτερο υποτομέα που 
να περιλαμβάνει τις πολιτικές που 
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την 

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020, τρεις 
υποτομείς με τις συναφείς πολιτικές, κάτι 
που μεταξύ άλλων θα ευνοούσε έναν 
καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες 
συνέργειες εφαρμογής αναμεταξύ τους· 
προτείνει ειδικότερα έναν υποτομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
με τη γνώση και τις κοινωνικές πολιτικές· 
έναν δεύτερο υποτομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
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αποδοτική αξιοποίηση των πόρων· και 
έναν τρίτο υποτομέα αφιερωμένο στην 
πολιτική συνοχής, ο οποίος να αντανακλά 
τον οριζόντιο χαρακτήρα της και τη 
συμβολή της σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

με τη βιωσιμότητα και την αποδοτική 
αξιοποίηση των πόρων· και έναν τρίτο 
υποτομέα αφιερωμένο στην πολιτική 
συνοχής, ο οποίος να αντανακλά τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της και τη συμβολή 
της σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 931
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα Ευρώπη 2020, τρεις 
υποτομείς με τις συναφείς πολιτικές, κάτι 
που μεταξύ άλλων θα ευνοούσε έναν 
καλύτερο συντονισμό και μεγαλύτερες 
συνέργειες εφαρμογής αναμεταξύ τους· 
προτείνει ειδικότερα έναν υποτομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
με τη γνώση· έναν δεύτερο υποτομέα που 
να περιλαμβάνει τις πολιτικές που 
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων· και 
έναν τρίτο υποτομέα αφιερωμένο στην 
πολιτική συνοχής, ο οποίος να αντανακλά 
τον οριζόντιο χαρακτήρα της και τη 
συμβολή της σε όλους τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020·

92. έχει ωστόσο επίγνωση της ανάγκης να 
αναπτύσσονται οι δαπάνες με εύρυθμο 
τρόπο και να εφοδιάζονται οι μείζονες 
πολιτικές δαπανών με ένα σταθερό πλαίσιο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
προτείνει συνεπώς να δημιουργηθούν, στο 
πλαίσιο του τομέα της εσωτερικής 
πολιτικής, τέσσερις υποτομείς με τις 
συναφείς πολιτικές, κάτι που μεταξύ 
άλλων θα ευνοούσε έναν καλύτερο 
συντονισμό και μεγαλύτερες συνέργειες 
εφαρμογής αναμεταξύ τους· προτείνει 
ειδικότερα έναν υποτομέα που να 
περιλαμβάνει τις πολιτικές που σχετίζονται 
με τη γνώση· έναν δεύτερο υποτομέα 
αφιερωμένο στην πολιτική της συνοχής· 
έναν τρίτο υποτομέα που να περιλαμβάνει 
τις πολιτικές που σχετίζονται με την 
οικονομική βιωσιμότητα και την 
αποδοτική αξιοποίηση των πόρων· έναν 
τέταρτο υποτομέα για την ιθαγένεια, που 
θα συνενώνει σε έναν ενιαίο υποτομέα 
τους υποτομείς 3α (ιθαγένεια) και 3β 
(πολιτικές στους τομείς της ελευθερίας, 
της ασφάλειας και της δικαιοσύνης) του 
ΠΔΠ της περιόδου 2007-2013, λόγω των 
δυσχερειών που αναφύονται όταν 
ορισμένα μάλλον μικρά προγράμματα 
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συγκεντρώνονται σε έναν μικρό 
υποτομέα·

Or. en

Τροπολογία 932
Ivailo Kalfin, Ana Gomes, Kinga Göncz, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92 a. εκτιμά πως ορισμένα μεγάλης 
κλίμακας έργα, όταν οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες δεν μπορούν να προσδιοριστούν 
σαφώς εξ αρχής, τείνουν να 
παρεκτρέπουν κονδύλια από μικρότερα 
επιτυχημένα προγράμματα, εμποδίζοντας 
τη σωστή εκτέλεσή τους· προτείνει κατά 
συνέπεια να δημιουργηθεί ένας χωριστός 
υποτομέας εντός του Τομέα 1 για μεγάλης 
κλίμακας έργα, υπερβαίνοντα το 1 δις 
ευρώ με χρηματοδότηση από την ΕΕ, 
ώστε να διασφαλιστεί η κατάρτιση πιο 
προβλέψιμων χρηματοδοτικών σχημάτων 
και να εξασφαλιστεί η σωστή εκτέλεση 
τόσο των προβεβλημένων έργων μεγάλης 
κλίμακας όσο και των μικρότερων·

Or. en

Τροπολογία 933
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92 β. εκτιμά πως το επόμενο ΠΔΠ θα 
πρέπει να επιτρέπει μια οριοθέτηση των 
μεγάλης κλίμακας έργων που είναι 
στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ· 
πιστεύει πως ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
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θα πρέπει να προβλέπει ένα σταθερό 
ετήσιο κονδύλιο για αυτά τα έργα, ώστε 
να διασφαλιστεί η προγραμματική τους 
συνέχεια και η οργανωτική τους 
σταθερότητα· εκτιμά πως θα πρέπει προς 
το σκοπό αυτό να δημιουργηθεί μια 
χωριστή ενότητα εντός του υποτομέα της 
βιώσιμης ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 934
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 92 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

92 γ. ζητεί να οριοθετηθεί το πρόγραμμα 
Galileo σε έναν χωριστό υποτομέα·

Or. en

Τροπολογία 935
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 93

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

93. θεωρεί ότι, αν ληφθεί υπόψη ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι θα είναι κατάλληλα 
ευθυγραμμισμένοι με τη βαθμιαία 
ανάπτυξη της στρατηγικής, έχει θεμελιώδη 
σημασία να εξασφαλιστεί υψηλότερος 
βαθμός ευελιξίας μεταξύ των τριών 
υποτομέων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020·

93. θεωρεί ότι, αν ληφθεί υπόψη ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι θα είναι κατάλληλα 
ευθυγραμμισμένοι με τη βαθμιαία 
ανάπτυξη της στρατηγικής, έχει θεμελιώδη 
σημασία να εξασφαλιστεί υψηλότερος 
βαθμός ευελιξίας μεταξύ των τριών 
τομέων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·
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Or. en

Τροπολογία 936
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 93

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

93. θεωρεί ότι, αν ληφθεί υπόψη ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι θα είναι κατάλληλα 
ευθυγραμμισμένοι με τη βαθμιαία 
ανάπτυξη της στρατηγικής, έχει 
θεμελιώδη σημασία να εξασφαλιστεί
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας μεταξύ των 
τριών υποτομέων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020·

93. θεωρεί ότι, προκειμένου να 
αποτρέπονται οι προαναφερθείσες 
ελλείψεις, να αντιμετωπίζονται οι τυχόν 
απρόβλεπτες εξελίξεις και να αυξηθεί η 
αποδοτικότητα των δημοσιονομικών 
δαπανών, πρέπει να εξασφαλιστεί 
υψηλότερος βαθμός ευελιξίας εντός και 
μεταξύ υποτομέων και τομέων, κάτω από 
το συνολικό ανώτατο όριο του ΠΔΠ· 
εκτιμά πως, για να αποκτήσει το ΠΔΠ 
μεγαλύτερη ευελιξία, πρέπει επίσης να 
εξετασθεί η δυνατότητα θέσπισης 
χωριστού περιθωρίου που να εξυπηρετεί 
όλους τους τομείς, κάτω από το συνολικό 
ανώτατο όριο του ΠΔΠ, και που θα 
ενεργοποιείται στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, βάσει 
των συνήθων κανόνων που διέπουν αυτή 
τη διαδικασία· 

Or. en

Τροπολογία 937
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 93

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

93. θεωρεί ότι, αν ληφθεί υπόψη ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι θα είναι κατάλληλα 
ευθυγραμμισμένοι με τη βαθμιαία 
ανάπτυξη της στρατηγικής, έχει θεμελιώδη 

93. ζητεί, λαμβανομένου υπόψη του 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι θα είναι κατάλληλα 
ευθυγραμμισμένοι με τη βαθμιαία 
ανάπτυξη της στρατηγικής, να εξετασθεί 
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σημασία να εξασφαλιστεί υψηλότερος 
βαθμός ευελιξίας μεταξύ των τριών 
υποτομέων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

το ενδεχόμενο πρόβλεψης ενός 
υψηλότερου βαθμού ευελιξίας μεταξύ των 
τριών υποτομέων της στρατηγικής Ευρώπη 
2020·ο οποίος να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις υποχρεώσεων και πληρωμών·

Or. it

Τροπολογία 938
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 93

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

93. θεωρεί ότι, αν ληφθεί υπόψη ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι θα είναι κατάλληλα 
ευθυγραμμισμένοι με τη βαθμιαία 
ανάπτυξη της στρατηγικής, έχει θεμελιώδη 
σημασία να εξασφαλιστεί υψηλότερος 
βαθμός ευελιξίας μεταξύ των τριών 
υποτομέων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

93. θεωρεί ότι, αν ληφθεί υπόψη ο 
ολοκληρωμένος χαρακτήρας της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
δημοσιονομικοί πόροι θα είναι κατάλληλα 
ευθυγραμμισμένοι με τη βαθμιαία 
ανάπτυξη της στρατηγικής, έχει θεμελιώδη 
σημασία να εξασφαλιστεί υψηλότερος 
βαθμός ευελιξίας μεταξύ των τριών 
υποτομέων της στρατηγικής Ευρώπη 2020·
τονίζει πως πρέπει να διασφαλισθεί η 
πλήρης διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 939
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 94

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

94. υπενθυμίζει τις δυσκολίες που 
αναφύονται όταν διάφορα μάλλον μικρά 
προγράμματα συγκεντρώνονται σε έναν 
μικρό υποτομέα· προτείνει κατά συνέπεια 
να συνενωθούν σε έναν μόνο υποτομέα οι 

διαγράφεται
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υποτομείς 3α (ιθαγένεια) και 3β 
(ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη) του 
ΠΔΠ 2007-2013·

Or. en

Τροπολογία 940
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 94

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

94. υπενθυμίζει τις δυσκολίες που 
αναφύονται όταν διάφορα μάλλον μικρά 
προγράμματα συγκεντρώνονται σε έναν 
μικρό υποτομέα· προτείνει κατά συνέπεια 
να συνενωθούν σε έναν μόνο υποτομέα οι 
υποτομείς 3α (ιθαγένεια) και 3β 
(ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη) του 
ΠΔΠ 2007-2013· 

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 941
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 94

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

94. υπενθυμίζει τις δυσκολίες που 
αναφύονται όταν διάφορα μάλλον μικρά 
προγράμματα συγκεντρώνονται σε έναν 
μικρό υποτομέα· προτείνει κατά συνέπεια 
να συνενωθούν σε έναν μόνο υποτομέα οι 
υποτομείς 3α (ιθαγένεια) και 3β 
(ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη) του 
ΠΔΠ 2007-2013·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 942
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 94

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

94. υπενθυμίζει τις δυσκολίες που 
αναφύονται όταν διάφορα μάλλον μικρά 
προγράμματα συγκεντρώνονται σε έναν 
μικρό υποτομέα· προτείνει κατά συνέπεια 
να συνενωθούν σε έναν μόνο υποτομέα οι 
υποτομείς 3α (ιθαγένεια) και 3β 
(ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη) του 
ΠΔΠ 2007-2013·

94. υπενθυμίζει τις δυσκολίες που 
αναφύονται όταν διάφορα μάλλον μικρά 
προγράμματα συγκεντρώνονται σε έναν 
μικρό υποτομέα· προτείνει κατά συνέπεια 
να μπουν στον τομέα της χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνίας οι υποτομείς 3α 
(ιθαγένεια) και 3β (ελευθερία, ασφάλεια 
και δικαιοσύνη) του ΠΔΠ 2007-2013· 

Or. en

Τροπολογία 943
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 94 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

94 a. προτείνει να διατηρηθούν οι 
υποτομείς τόσο της ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης όσο και της 
ιθαγένειας ως χωριστοί υποτομείς·

Or. en

Τροπολογία 944
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95. θεωρεί ότι θα έπρεπε να προστεθεί 
ένας νέος τομέας για τη 
χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, ώστε 

διαγράφεται
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να δημιουργηθεί μια δίοδος για την 
ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013· 
πιστεύει ακράδαντα ότι μια απλή 
διακυβερνητική προσέγγιση δεν επαρκεί 
και ότι θα υπονόμευε την αρχή της 
συλλογικής αλληλεγγύης·

Or. en

Τροπολογία 945
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95. θεωρεί ότι θα έπρεπε να προστεθεί 
ένας νέος τομέας για τη 
χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, ώστε 
να δημιουργηθεί μια δίοδος για την 
ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013· 
πιστεύει ακράδαντα ότι μια απλή 
διακυβερνητική προσέγγιση δεν επαρκεί 
και ότι θα υπονόμευε την αρχή της 
συλλογικής αλληλεγγύης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 946
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95. θεωρεί ότι θα έπρεπε να προστεθεί 
ένας νέος τομέας για τη 
χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, ώστε 
να δημιουργηθεί μια δίοδος για την 

διαγράφεται
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ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013· 
πιστεύει ακράδαντα ότι μια απλή 
διακυβερνητική προσέγγιση δεν επαρκεί 
και ότι θα υπονόμευε την αρχή της 
συλλογικής αλληλεγγύης·

Or. en

Τροπολογία 947
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95. θεωρεί ότι θα έπρεπε να προστεθεί 
ένας νέος τομέας για τη 
χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, ώστε 
να δημιουργηθεί μια δίοδος για την 
ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013· 
πιστεύει ακράδαντα ότι μια απλή 
διακυβερνητική προσέγγιση δεν επαρκεί 
και ότι θα υπονόμευε την αρχή της 
συλλογικής αλληλεγγύης·

95. θεωρεί ότι για να βελτιωθούν η 
διαφάνεια, η ορατότητα και η ευελιξία, θα 
έπρεπε να προστεθεί ένας νέος τομέας soft, 
για να δημιουργηθεί ένα περιθώριο 
αποθεματικού, που θα καλύπτει όλους 
τους μηχανισμούς ευελιξίας, τις εγγυήσεις 
που συνδέονται με δανειοδοτικές και 
δανειοληπτικές πράξεις - καθιστώντας 
επίσης ορατά τα πιστωτικά όρια και τις 
υποχρεώσεις εξ εγγυήσεων- τα 
μεταφερθέντα αχρησιμοποίητα 
περιθώρια και τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων, και για να δημιουργηθεί 
μια δίοδος για την ενδεχόμενη παρέμβαση 
του προϋπολογισμού της ΕΕ στον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
μετά το 2013 ή για ειδικά προγράμματα 
ανάκαμψης, ανοίγοντας επομένως το 
δρόμο για τη χρησιμοποίηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ ως αντικυκλικού 
μηχανισμού σε ένα ευρύτερο 
μακροοικονομικό πλαίσιο· πιστεύει 
ακράδαντα ότι μια απλή διακυβερνητική 
προσέγγιση δεν επαρκεί και ότι θα 
υπονόμευε την αρχή της συλλογικής 
αλληλεγγύης·

Or. en
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Τροπολογία 948
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95. θεωρεί ότι θα έπρεπε να προστεθεί 
ένας νέος τομέας για τη χρηματοπιστωτική 
διακυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθεί μια 
δίοδος για την ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013· 
πιστεύει ακράδαντα ότι μια απλή 
διακυβερνητική προσέγγιση δεν επαρκεί 
και ότι θα υπονόμευε την αρχή της 
συλλογικής αλληλεγγύης·

95. θεωρεί ότι θα έπρεπε να προστεθεί 
ένας νέος τομέας για τη χρηματοπιστωτική 
διακυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθεί μια 
δίοδος για την ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013 
πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ και 
κάτω από τα ανώτατα όρια των ιδίων 
πόρων· πιστεύει ακράδαντα ότι μια απλή 
διακυβερνητική προσέγγιση δεν επαρκεί 
και ότι θα υπονόμευε την αρχή της 
συλλογικής αλληλεγγύης·

Or. en

Τροπολογία 949
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95. θεωρεί ότι θα έπρεπε να προστεθεί 
ένας νέος τομέας για τη 
χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση, ώστε 
να δημιουργηθεί μια δίοδος για την 
ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013· 
πιστεύει ακράδαντα ότι μια απλή 
διακυβερνητική προσέγγιση δεν επαρκεί 
και ότι θα υπονόμευε την αρχή της 
συλλογικής αλληλεγγύης·

95. ζητεί να ενσωματωθεί ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Σταθερότητας στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·  πιστεύει 
ακράδαντα ότι μια απλή διακυβερνητική 
προσέγγιση δεν επαρκεί και ότι θα 
υπονόμευε την αρχή της συλλογικής 
αλληλεγγύης·

Or. en
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Τροπολογία 950
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95. θεωρεί ότι θα έπρεπε να προστεθεί 
ένας νέος τομέας για τη χρηματοπιστωτική 
διακυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθεί μια 
δίοδος για την ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013·
πιστεύει ακράδαντα ότι μια απλή 
διακυβερνητική προσέγγιση δεν επαρκεί 
και ότι θα υπονόμευε την αρχή της 
συλλογικής αλληλεγγύης·

95. θεωρεί ότι θα έπρεπε να προστεθεί 
ένας νέος τομέας για τη χρηματοπιστωτική 
διακυβέρνηση, ώστε να δημιουργηθεί μια 
δίοδος για την ενδεχόμενη παρέμβαση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας μετά το 2013·

Or. en

Τροπολογία 951
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 95 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

95 a. ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μια 
συνολική ενημέρωση από την Επιτροπή, 
που θα ανακεφαλαιώνει τα Υπομνήματα 
Συμφωνιών και τους χρηματοδοτικούς 
όρους που συνοδεύουν τη στήριξη του 
Ισοζυγίου Πληρωμών και την 
Μακροχρηματοπιστωτική Βοήθεια προς 
τρίτες χώρες, ώστε να είναι δυνατή μια 
καλύτερη εποπτεία και κατανόηση της 
ετήσιας έκθεσης του προϋπολογισμού της 
ΕΕ σε σχέση με τις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνονται·

Or. en
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Τροπολογία 952
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 97 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

97 a. ζητεί τη δημιουργία ενός χωριστού 
Τομέα 6 στο επόμενο ΠΔΠ, ο οποίος να 
καλύπτει όλες τις δαπάνες της ΕΕ που 
γίνονται -μέσω της διακυβερνητικής 
διαδικασίας- εκτός προϋπολογισμού ΕΕ· 
εκτιμά πως τα στοιχεία αυτά, 
κοινοποιούμενα σε ετήσια βάση, θα 
παρέχουν την πλήρη εικόνα των 
επενδύσεων που τα κράτη μέλη 
συμφωνούν να πραγματοποιήσουν σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 953
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 97 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

97 β. καλεί την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στο Σχέδιο 
Προϋπολογισμού της, που διαβιβάζει 
στην αρμόδια επί του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού αρχή, λεπτομερείς 
πληροφορίες για το σκέλος των εσόδων 
του προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει 
ότι η κοινή παρουσίαση του σκέλους των 
εσόδων και του σκέλους των εξόδων ενός 
προϋπολογισμού αποτελεί τυποποιημένη 
πρακτική όλων των εθνικών 
προϋπολογισμών· είναι απόλυτα 
πεπεισμένο ότι με τον τρόπο αυτό θα 
διατηρείται ένας συνεχής διάλογος 
σχετικά με το σύστημα χρηματοδότησης 
της ΕΕ, αν και αναγνωρίζει πλήρως ότι 
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προς το παρόν η αρμόδια επί του
προϋπολογισμού αρχή δεν διαθέτει καμία 
εξουσία να προτείνει τροποποιήσεις σε 
αυτό το τμήμα του προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 954
Reimer Böge, Frank Engel εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 97 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

97 γ. εκτιμά πως ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ θα πρέπει να προσδιορίζει ευκρινώς -
ει δυνατόν σε ένα παράρτημα- όλες τις 
επενδύσεις που γίνονται σε κάθε πεδίο 
πολιτικής της ΕΕ, έστω και προερχόμενες 
από διαφορετικά τμήματα του 
προϋπολογισμού της ΕΕ· εκτιμά 
ταυτόχρονα πως η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να παρέχει μια εκτίμηση των 
επενδυτικών αναγκών που προβλέπονται 
για όλη τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 955
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Βιώσιμη ανάπτυξη

1a. Γνώση για την ανάπτυξη και την 2. Κοινωνία της γνώσης
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απασχόληση
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση 
και διά βίου μάθηση και την εσωτερική 
αγορά, καθώς και οι κοινωνικές 
πολιτικές.
1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.
1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

3. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).
2. Ιθαγένεια 4. Ιθαγένεια

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία 
και την ελευθερία, ασφάλεια και 
δικαιοσύνη.
3. Η Ευρώπη στον κόσμο 5. Η Ευρώπη στον κόσμο

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.
4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση
Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
5. Διοίκηση 6. Διοίκηση

Or. en

Τροπολογία 956
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:
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1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)
1a. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά.

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 2. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

3. Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς
1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

3a. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

2. Ιθαγένεια 3β. Ιθαγένεια
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται το θεματολόγιο 
κοινωνικής πολιτικής, οι πολιτικές για την 
ισότητα, την καταπολέμηση της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, για τον πολιτισμό, τους 
νέους, τα μέσα ενημέρωσης, την 
επικοινωνία και την ελευθερία, ασφάλεια 
και δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. 

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 4. Η Ευρώπη στον κόσμο

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 5. Διοίκηση
Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

6. Περιθώριο αποθεματικού 
Περιλαμβάνονται ένας μηχανισμός 
ευελιξίας, ένα αποθεματικό επείγουσας 
βοήθειας, ένα ταμείο αλληλεγγύης, 
μεταφερόμενα αχρησιμοποίητα 
περιθώρια και υποχρεώσεις, ένα 
περιθώριο για απρόβλεπτα, εγγυήσεις 
σχετικές με δανειοδοτικές και 
δανειοληπτικές πράξεις, και  μια δίοδος 
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προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας.

5. Διοίκηση

Or. en

Τροπολογία 957
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Riikka Manner, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά. 

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την ανάπτυξη της υπαίθρου, την 
αλιεία, το περιβάλλον, την κλιματική 
αλλαγή, την ενέργεια και τις μεταφορές.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια και Εξωτερικές Σχέσεις
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία 
και την ελευθερία, ασφάλεια και 
δικαιοσύνη.

2a. Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 2β. Πολιτισμός, Νέοι, Επικοινωνία και 
Ιθαγένεια

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 2γ. Εξωτερική Δράση, Πολιτική 
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οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης. Γειτονίας και Αναπτυξιακή Πολιτική
4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση
Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
5. Διοίκηση 3. Διοίκηση

Or. en

Τροπολογία 958
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Danuta Maria Hübner, Mathieu Grosch, 
Sophie Auconie, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Marco Scurria, Hermann 
Winkler, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά.

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Συνοχή για οικονομική μεγέθυνση, 
απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Επενδύσεις στην (οικονομική, κοινωνική 
και εδαφική) συνοχή, στις κοινωνικές 
πολιτικές, στις πολιτικές που αφορούν το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τις 
μεταφορές και την ενέργεια.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Επισιτιστική ασφάλεια και διαχείριση 
των φυσικών πόρων

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνονται η γεωργία και η αλιεία.

1δ. Επισιτιστική ασφάλεια και διαχείριση 
των φυσικών πόρων
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Περιλαμβάνονται η γεωργική και η 
αλιευτική πολιτική. 

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο
Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

5. Διοίκηση 5. Διοίκηση

Or. en

Τροπολογία 959
Reimer Böge, εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Ευρώπη 2020

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά. 

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την 
ενέργεια και τις μεταφορές.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
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απασχόληση απασχόληση
Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνονται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής) 
και οι κοινωνικές πολιτικές.

1δ. Επισιτιστική ασφάλεια και διαχείριση 
των φυσικών πόρων
Περιλαμβάνονται η γεωργική και η 
αλιευτική πολιτική. 

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο
Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

5. Διοίκηση 5. Διοίκηση

6. Ευρωπαϊκές δαπάνες εκτός 
προϋπολογισμού ΕΕ  

Or. en

Τροπολογία 960
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Εσωτερικές πολιτικές

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την
απασχόληση

1α. Γνώση για μια συνεκτική οικονομική 
μεγέθυνση και απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
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καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές. διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά. 

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.
1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1β. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

1γ. Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

2. Ιθαγένεια 1δ. Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και 
δικαιοσύνη

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 2. Εξωτερικές πολιτικές (Η Ευρώπη στον 
κόσμο)

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση
Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
5. Διοίκηση 3. Διοίκηση

Or. en

Τροπολογία 961
Ivailo Kalfin, Kinga Göncz, Ana Gomes, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:
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1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά. 

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την 
ενέργεια και τις μεταφορές.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

1δ. Έργα μεγάλης κλίμακας (πάνω από 1 
δις ευρώ με χρηματοδότηση από τον 
προϋπολογισμό ΕΕ)

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο
Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

5. Διοίκηση 5. Διοίκηση

Or. en

Τροπολογία 962
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1.  Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020) 
και Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική 
Συνοχή

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά. 

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική 
Συνοχή

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής.

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια και Θεμελιώδη Δικαιώματα
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία 
και την ελευθερία, ασφάλεια και 
δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, τον διάλογο των 
πολιτών, την ισότητα και την ίση 
μεταχείριση, την ελευθερία, ασφάλεια και 
δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση
Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

5. Διοίκηση 5. Διοίκηση
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Τροπολογία 963
Elisabeth Schroedter

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση 
και διά βίου μάθηση και την εσωτερική 
αγορά, καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται η έρευνα και καινοτομία, 
η εκπαίδευση και διά βίου μάθηση , η
εσωτερική αγορά, καθώς και η "ατζέντα" 
της κοινωνικής πολιτικής, η ισότητα και 
η καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού.

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση
Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

5. Διοίκηση 5. Διοίκηση
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Τροπολογία 964
Richard Ashworth, 

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
5. Διοίκηση 5. Διοίκηση
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Τροπολογία 965
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την 
ενέργεια και τις μεταφορές.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα , την ισότητα γυναικών και 
ανδρών και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, την επικοινωνία και την 
ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο
Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση
Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

5. Διοίκηση 5. Διοίκηση
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Τροπολογία 966
Iratxe García Pérez

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για το 
περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την 
ενέργεια και τις μεταφορές.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την ισότητα 
γυναικών και ανδρών, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο
Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση
Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

5. Διοίκηση 5. Διοίκηση

Or. en

Τροπολογία 967
Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές και τον τουρισμό.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση
Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

5. Διοίκηση 5. Διοίκηση

Or. en

Τροπολογία 968
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση, τους νέους και την 
εσωτερική αγορά, καθώς και οι κοινωνικές 
πολιτικές.

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, την επικοινωνία και την 
ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο
Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

5. Διοίκηση 5. Διοίκηση

Or. en

Τροπολογία 969
Herbert Reul
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 98

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ:

98. προτείνει κατά συνέπεια την ακόλουθη 
διάρθρωση για το επόμενο ΠΔΠ::

1. Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1. Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη (Ευρώπη 2020)

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1α. Γνώση για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για την 
έρευνα και καινοτομία, την εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση και την εσωτερική αγορά, 
καθώς και οι κοινωνικές πολιτικές, 
ενεργειακή πολιτική 

1β. Βιώσιμη ανάπτυξη 1β. Βιώσιμη ανάπτυξη

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή, την ενέργεια και τις 
μεταφορές.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τη 
γεωργία, την αλιεία, το περιβάλλον, την 
κλιματική αλλαγή και τις μεταφορές.

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

1γ. Συνοχή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

Περιλαμβάνεται η πολιτική συνοχής 
(οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής).

2. Ιθαγένεια 2. Ιθαγένεια
Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Περιλαμβάνονται οι πολιτικές για τον 
πολιτισμό, τους νέους, την επικοινωνία και 
την ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη.

3. Η Ευρώπη στον κόσμο 3. Η Ευρώπη στον κόσμο
Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται η εξωτερική δράση και 
οι πολιτικές γειτονίας και ανάπτυξης.

4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση 4. Χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας..

Περιλαμβάνεται μια δίοδος προς τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας..

5. Διοίκηση 5. Διοίκηση

Or. de
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Τροπολογία 970
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 99

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

99. επαναλαμβάνει τη θέση του που είχε 
συμπεριληφθεί στο ψήφισμά του της 25ης 
Μαρτίου 2009 σχετικά με την ενδιάμεση 
επανεξέταση του δημοσιονομικού 
πλαισίου 2007-2013, ότι περισσότερη 
ευελιξία εντός και μεταξύ των τομέων 
είναι απολύτως αναγκαία για τις 
λειτουργικές ικανότητες της Ένωσης, όχι 
μόνο για την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων αλλά και για τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός 
των θεσμικών οργάνων·

99. εκτιμά ότι περισσότερη ευελιξία εντός 
και μεταξύ των τομέων θα μπορούσε να 
είναι επωφελής για τις λειτουργικές 
ικανότητες της Ένωσης, όχι μόνο για την 
αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων αλλά 
και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων εντός των θεσμικών 
οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 971
Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 99

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

99. επαναλαμβάνει τη θέση του που είχε 
συμπεριληφθεί στο ψήφισμά του της 25ης 
Μαρτίου 2009 σχετικά με την ενδιάμεση 
επανεξέταση του δημοσιονομικού 
πλαισίου 2007-2013, ότι περισσότερη 
ευελιξία εντός και μεταξύ των τομέων 
είναι απολύτως αναγκαία για τις 
λειτουργικές ικανότητες της Ένωσης, όχι 
μόνο για την αντιμετώπιση των νέων 
προκλήσεων αλλά και για τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός 
των θεσμικών οργάνων·

99. επαναλαμβάνει τη θέση του που είχε 
συμπεριληφθεί στο ψήφισμά του της 25ης 
Μαρτίου 2009 σχετικά με την ενδιάμεση 
επανεξέταση του δημοσιονομικού 
πλαισίου 2007-2013, ότι περισσότερη 
ευελιξία εντός και μεταξύ των τομέων 
είναι απολύτως αναγκαία για τις 
λειτουργικές ικανότητες της Ένωσης, όχι 
μόνο για την αντιμετώπιση των νέων
προκλήσεων αλλά και για τη διευκόλυνση 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός 
των θεσμικών οργάνων· τονίζει όμως ότι 
πρέπει να διασφαλιστεί πλήρης 
διαφάνεια·
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Or. en

Τροπολογία 972
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 100

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

100. τονίζει την ανάγκη μιας ενδιάμεσης 
επισκόπησης που να προβλέπει επίσημη 
ανάλυση και απολογισμό της λειτουργίας 
του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι μελλοντικά η 
ενδιάμεση επισκόπηση πρέπει να γίνει 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
προβλεπόμενη στον κανονισμό του ΠΔΠ, 
με ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει 
πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου υπό 
την ιδιότητά του ως νομοθετικής και 
δημοσιονομικής αρχής· τονίζει ότι, αν η 
επισκόπηση διαπιστώσει ανεπάρκεια των 
ανώτατων ορίων για το υπόλοιπο της 
περιόδου, πρέπει να υπάρχει πραγματική 
δυνατότητα αναθεώρησής τους·

100. τονίζει την ανάγκη , εάν η διάρκεια 
του ΠΔΠ είναι μεγαλύτερη των 5 ετών, 
μιας υποχρεωτικής ενδιάμεσης 
επισκόπησης που να προβλέπει επίσημη 
ανάλυση και απολογισμό της λειτουργίας 
του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι μελλοντικά η 
ενδιάμεση επισκόπηση πρέπει να γίνει 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
προβλεπόμενη στον κανονισμό του ΠΔΠ, 
με ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει 
πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου υπό 
την ιδιότητά του ως νομοθετικής και 
δημοσιονομικής αρχής· τονίζει ότι, αν η 
επισκόπηση διαπιστώσει ανεπάρκεια των 
ανώτατων ορίων για το υπόλοιπο της 
περιόδου, πρέπει να υπάρχει πραγματική 
δυνατότητα αναθεώρησής τους·

Or. en

Τροπολογία 973
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 100

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

100. τονίζει την ανάγκη μιας ενδιάμεσης 
επισκόπησης που να προβλέπει επίσημη 
ανάλυση και απολογισμό της λειτουργίας 
του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι μελλοντικά η 
ενδιάμεση επισκόπηση πρέπει να γίνει 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
προβλεπόμενη στον κανονισμό του ΠΔΠ, 

100. τονίζει την ανάγκη μιας ενδιάμεσης 
επισκόπησης που να προβλέπει επίσημη 
ανάλυση και απολογισμό της λειτουργίας 
του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι μελλοντικά η 
ενδιάμεση επισκόπηση πρέπει να γίνει 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
προβλεπόμενη στον κανονισμό του ΠΔΠ, 
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με ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει 
πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου υπό 
την ιδιότητά του ως νομοθετικής και 
δημοσιονομικής αρχής· τονίζει ότι, αν η 
επισκόπηση διαπιστώσει ανεπάρκεια των 
ανώτατων ορίων για το υπόλοιπο της 
περιόδου, πρέπει να υπάρχει πραγματική 
δυνατότητα αναθεώρησής τους·

με ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει 
πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου υπό 
την ιδιότητά του ως νομοθετικής και 
δημοσιονομικής αρχής· τονίζει ότι, αν η 
επισκόπηση διαπιστώσει ανεπάρκεια των 
ανώτατων ορίων για το υπόλοιπο της 
περιόδου, πρέπει να υπάρχει κατ΄αρχήν 
δυνατότητα αναθεώρησής τους·

Or. en

Τροπολογία 974
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 100

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

100. τονίζει την ανάγκη μιας ενδιάμεσης 
επισκόπησης που να προβλέπει επίσημη 
ανάλυση και απολογισμό της λειτουργίας 
του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι μελλοντικά η 
ενδιάμεση επισκόπηση πρέπει να γίνει 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
προβλεπόμενη στον κανονισμό του ΠΔΠ, 
με ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει 
πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου υπό 
την ιδιότητά του ως νομοθετικής και 
δημοσιονομικής αρχής· τονίζει ότι, αν η 
επισκόπηση διαπιστώσει ανεπάρκεια των 
ανώτατων ορίων για το υπόλοιπο της 
περιόδου, πρέπει να υπάρχει πραγματική 
δυνατότητα αναθεώρησής τους·

100. τονίζει την ανάγκη μιας ποσοτικής 
μάλλον παρά καθαρά ποιοτικής 
ενδιάμεσης επισκόπησης που να προβλέπει 
επίσημη ανάλυση και απολογισμό της 
λειτουργίας του ΠΔΠ·  υπογραμμίζει ότι 
μελλοντικά η ενδιάμεση επισκόπηση 
πρέπει να γίνει νομικά δεσμευτική 
υποχρέωση προβλεπόμενη στον κανονισμό 
του ΠΔΠ, με ειδική διαδικασία που να 
εξασφαλίζει πλήρη συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου υπό την ιδιότητά του ως 
νομοθετικής και δημοσιονομικής αρχής· 
τονίζει ότι, αν η επισκόπηση διαπιστώσει 
ανεπάρκεια των ανώτατων ορίων για το 
υπόλοιπο της περιόδου, πρέπει να υπάρχει 
πραγματική δυνατότητα αναθεώρησής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 975
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 100
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

100. τονίζει την ανάγκη μιας ενδιάμεσης 
επισκόπησης που να προβλέπει επίσημη 
ανάλυση και απολογισμό της λειτουργίας 
του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι μελλοντικά η 
ενδιάμεση επισκόπηση πρέπει να γίνει 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
προβλεπόμενη στον κανονισμό του ΠΔΠ, 
με ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει 
πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου υπό 
την ιδιότητά του ως νομοθετικής και 
δημοσιονομικής αρχής· τονίζει ότι, αν η 
επισκόπηση διαπιστώσει ανεπάρκεια των 
ανώτατων ορίων για το υπόλοιπο της 
περιόδου, πρέπει να υπάρχει πραγματική 
δυνατότητα αναθεώρησής τους·

100. τονίζει την ανάγκη μιας ενδιάμεσης 
επισκόπησης που να προβλέπει επίσημη 
ανάλυση και απολογισμό της λειτουργίας 
του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι μελλοντικά η 
ενδιάμεση επισκόπηση πρέπει να γίνει 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
προβλεπόμενη στον κανονισμό του ΠΔΠ, 
με ειδική διαδικασία , 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
συμπεφωνημένου χρονοδιαγράμματος, 
που να εξασφαλίζει πλήρη συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου υπό την ιδιότητά του ως 
νομοθετικής και δημοσιονομικής αρχής· 
τονίζει ότι, αν η επισκόπηση διαπιστώσει 
ανεπάρκεια των ανώτατων ορίων για το 
υπόλοιπο της περιόδου, πρέπει να υπάρχει 
πραγματική δυνατότητα αναθεώρησής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 976
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 100

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

100. τονίζει την ανάγκη μιας ενδιάμεσης 
επισκόπησης που να προβλέπει επίσημη 
ανάλυση και απολογισμό της λειτουργίας 
του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι μελλοντικά η 
ενδιάμεση επισκόπηση πρέπει να γίνει 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
προβλεπόμενη στον κανονισμό του ΠΔΠ, 
με ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει 
πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου υπό 
την ιδιότητά του ως νομοθετικής και 
δημοσιονομικής αρχής· τονίζει ότι, αν η 
επισκόπηση διαπιστώσει ανεπάρκεια των 
ανώτατων ορίων για το υπόλοιπο της 
περιόδου, πρέπει να υπάρχει πραγματική 

100. τονίζει την ανάγκη μιας ενδιάμεσης 
επισκόπησης που να προβλέπει επίσημη 
ανάλυση και απολογισμό της λειτουργίας 
του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι μελλοντικά η 
ενδιάμεση επισκόπηση πρέπει να γίνει 
νομικά δεσμευτική υποχρέωση 
προβλεπόμενη στον κανονισμό του ΠΔΠ, 
με ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει 
πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου υπό 
την ιδιότητά του ως νομοθετικής και 
δημοσιονομικής αρχής·
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δυνατότητα αναθεώρησής τους·

Or. en

Τροπολογία 977
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 101

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

101. επιμένει ότι ο βαθμός ευελιξίας που 
παρέχεται σήμερα από τον μηχανισμό 
αναθεώρησης εξαρτάται από τη διαδικασία 
προσφυγής σε αυτόν και προσκρούει σε 
γενική απροθυμία του Συμβουλίου να τον 
χρησιμοποιήσει· θεωρεί απαραίτητο –
προκειμένου να εξακολουθήσει η 
προσαρμογή των ανώτατων ορίων να είναι 
μια ρεαλιστική δυνατότητα– να 
προβλέπεται στους μελλοντικούς 
μηχανισμούς αναθεώρησης μια 
απλουστευμένη διαδικασία για αλλαγές 
κάτω από ένα συμφωνημένο όριο· ζητεί
επιπλέον να διατηρηθεί η δυνατότητα 
αύξησης του συνολικού ανώτατου ορίου 
του ΠΔΠ·

101. επιμένει ότι ο βαθμός ευελιξίας που 
παρέχεται σήμερα από τον μηχανισμό 
αναθεώρησης εξαρτάται από τη διαδικασία 
προσφυγής σε αυτόν και προσκρούει σε 
γενική απροθυμία του Συμβουλίου να τον 
χρησιμοποιήσει· θεωρεί απαραίτητο –
προκειμένου να εξακολουθήσει η 
προσαρμογή των ανώτατων ορίων να είναι 
μια ρεαλιστική δυνατότητα– να 
προβλέπεται στους μελλοντικούς 
μηχανισμούς αναθεώρησης μια 
απλουστευμένη διαδικασία για αλλαγές 
κάτω από ένα συμφωνημένο όριο· επιμένει
επιπλέον ότι πρέπει να διατηρηθεί η 
δυνατότητα αύξησης του συνολικού 
ανώτατου ορίου του ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 978
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 102 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

102 a. εκτιμά πως το τρέχον σύστημα της 
ευελιξίας για τις νομοθετικές πράξεις 
λειτούργησε επαρκώς καλά υπό το τρέχον 
ΠΔΠ· ζητεί επομένως να διατηρηθεί και 
υπό το επόμενο ΠΔΠ το όριο ευελιξίας 
του 5% πάνω ή κάτω από τα ποσά που 
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καθορίζονται δια συναπόφασης·

Or. en

Τροπολογία 979
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 103 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

τη δυνατότητα μεταφοράς 
αχρησιμοποίητων περιθωρίων από το ένα 
έτος στο άλλο – και πάλι εντός 
καθορισμένων ορίων·

τη δυνατότητα μεταφοράς 
αχρησιμοποίητων πιστώσεων πληρωμών 
και περιθωρίων από το ένα έτος στο άλλο 
– και πάλι εντός καθορισμένων ορίων·

Or. en

Τροπολογία 980
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 103 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

επιμένει ωστόσο ότι οι προτάσεις αυτές 
πρέπει να συμπληρωθούν από αυξημένη
ευελιξία μεταξύ υποτομέων·

επιμένει ωστόσο ότι οι προτάσεις αυτές 
πρέπει να συμπληρωθούν από ευελιξία 
μεταξύ υποτομέων και από τη δυνατότητα 
σώρευσης χρηματοδοτικών πόρων από 
το ένα έτος στο επόμενο·

Or. en

Τροπολογία 981
Reimer Böge, Othmar Karas εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 103 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

103 α. είναι πεπεισμένο ότι τα μη 
χρησιμοποιηθέντα περιθώρια ή οι 
αποδεσμευόμενοι πόροι από τον 
προϋπολογισμό ενός έτους πρέπει να 
μεταφέρονται ως ενιαίο ποσό στον 
προϋπολογισμό του επομένου έτους και 
να αποτελούν ένα συνολικό περιθώριο 
που κατανέμεται στους διάφορους τομείς 
ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες 
τους· θεωρεί ως εκ τούτου ότι τα 
κονδύλια που διατίθενται για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ πρέπει να 
δαπανώνται μόνο στο πλαίσιο αυτό και 
να μην επιστρέφονται στα κράτη μέλη 
όπως είναι η ακολουθητέα σήμερα 
πρακτική·

Or. en

Τροπολογία 982
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος 
συστήματος μηχανισμών ευελιξίας (Μέσο 
Ευελιξίας, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Αποθεματικό Έκτακτης 
Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή 
χρηματοδότησή τους, καθώς και με 
ενδεχόμενη δημιουργία νέων μηχανισμών 
στο μέλλον· επιμένει ότι η κινητοποίηση 
τέτοιων πρόσθετων πόρων 
χρηματοδότησης πρέπει να διέπεται από 

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
διατήρηση του τρέχοντος συστήματος 
μηχανισμών ευελιξίας (Μέσο Ευελιξίας, 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Αποθεματικό Έκτακτης 
Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc·
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την κοινοτική μέθοδο·

Or. en

Τροπολογία 983
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος 
συστήματος μηχανισμών ευελιξίας (Μέσο 
Ευελιξίας, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Αποθεματικό Έκτακτης 
Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή
χρηματοδότησή τους, καθώς και με 
ενδεχόμενη δημιουργία νέων μηχανισμών 
στο μέλλον· επιμένει ότι η κινητοποίηση 
τέτοιων πρόσθετων πόρων 
χρηματοδότησης πρέπει να διέπεται από 
την κοινοτική μέθοδο·

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος 
συστήματος μηχανισμών ευελιξίας (Μέσο 
Ευελιξίας, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Αποθεματικό Έκτακτης 
Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με αυξημένη
χρηματοδότησή τους, καθώς και με 
ενδεχόμενη δημιουργία νέων μηχανισμών 
στο μέλλον, όπως είναι ένα περιθώριο 
έκτακτης ανάγκης· επιμένει ότι η 
κινητοποίηση τέτοιων πρόσθετων πόρων 
χρηματοδότησης πρέπει να διέπεται από 
την κοινοτική μέθοδο·

Or. en

Τροπολογία 984
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος 
συστήματος μηχανισμών ευελιξίας (Μέσο 
Ευελιξίας, Ευρωπαϊκό Ταμείο 

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος 
συστήματος ειδικών μέσων (Μέσο 
Ευελιξίας, Ταμείο Αλληλεγγύης της 
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Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Αποθεματικό Έκτακτης 
Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή 
χρηματοδότησή τους, καθώς και με 
ενδεχόμενη δημιουργία νέων μηχανισμών 
στο μέλλον· επιμένει ότι η κινητοποίηση 
τέτοιων πρόσθετων πόρων 
χρηματοδότησης πρέπει να διέπεται από 
την κοινοτική μέθοδο·

Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποθεματικό 
Έκτακτης Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή 
χρηματοδότησή τους, καθώς και με 
ενδεχόμενη δημιουργία νέων μηχανισμών 
στο μέλλον· επιμένει ότι η κινητοποίηση 
τέτοιων πρόσθετων πόρων 
χρηματοδότησης πρέπει να διέπεται από 
την κοινοτική μέθοδο·

Or. en

Τροπολογία 985
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος 
συστήματος μηχανισμών ευελιξίας (Μέσο 
Ευελιξίας, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Αποθεματικό Έκτακτης 
Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή 
χρηματοδότησή τους, καθώς και με 
ενδεχόμενη δημιουργία νέων μηχανισμών 
στο μέλλον· επιμένει ότι η κινητοποίηση 
τέτοιων πρόσθετων πόρων 
χρηματοδότησης πρέπει να διέπεται από 
την κοινοτική μέθοδο·

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος 
συστήματος μηχανισμών ευελιξίας (Μέσο 
Ευελιξίας, Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποθεματικό 
Έκτακτης Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή 
χρηματοδότησή τους, καθώς και με 
ενδεχόμενη δημιουργία νέων μηχανισμών 
στο μέλλον· επιμένει ότι η κινητοποίηση 
τέτοιων πρόσθετων πόρων 
χρηματοδότησης πρέπει να διέπεται από 
την κοινοτική μέθοδο·

Or. en

Τροπολογία 986
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος 
συστήματος μηχανισμών ευελιξίας (Μέσο 
Ευελιξίας, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Αποθεματικό Έκτακτης 
Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή 
χρηματοδότησή τους, καθώς και με 
ενδεχόμενη δημιουργία νέων μηχανισμών 
στο μέλλον· επιμένει ότι η κινητοποίηση 
τέτοιων πρόσθετων πόρων 
χρηματοδότησης πρέπει να διέπεται από 
την κοινοτική μέθοδο·

105. θεωρεί ότι έχει κρίσιμη σημασία η 
διατήρηση και ενίσχυση του τρέχοντος 
συστήματος μηχανισμών ευελιξίας (Μέσο 
Ευελιξίας, Ταμείο Αλληλεγγύης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αποθεματικό 
Έκτακτης Βοήθειας), οι οποίοι μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc, με 
περαιτέρω απλούστευση της 
χρησιμοποίησής τους και με επαρκή 
χρηματοδότησή τους, καθώς και με
ενδεχόμενη δημιουργία νέων μηχανισμών 
στο μέλλον· επιμένει ότι η κινητοποίηση 
τέτοιων πρόσθετων πόρων 
χρηματοδότησης πρέπει να διέπεται από 
την κοινοτική μέθοδο·

Or. de

Τροπολογία 987
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105 α. θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας 
να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το Μέσο 
Ευελιξίας και το Αποθεματικό Έκτακτης 
Βοήθειας τα οποία μπορούν να 
κινητοποιηθούν σε βάση ad-hoc· επιμένει 
ότι η κινητοποίηση τέτοιων πρόσθετων 
πόρων χρηματοδότησης πρέπει να 
διέπεται από την κοινοτική μέθοδο·

Or. pt

Τροπολογία 988
Miguel Portas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105β. είναι της άποψης ότι τα 
ευρωενωσιακά ταμεία ΕΤΠ και ΕΚΤ, τα 
οποία είναι απαραίτητα για την 
ανταπόκριση σε κοινωνικές καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης και σε φυσικές 
καταστροφές, έχουν ευάλωτο χαρακτήρα 
εξαιτίας της ταχύτητας με την οποία 
διαθέτουν τους χρηματοδοτικούς τους 
πόρους· επισημαίνει ότι η επιθυμία να 
μειωθούν οι καθυστερήσεις καθιστά 
σκόπιμη την εγγραφή των δύο αυτών 
μέσων στον προϋπολογισμό, με την 
επιφύλαξη των αποφάσεων που 
λαμβάνονται κατά περίπτωση και του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου·

Or. pt

Τροπολογία 989
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105 γ. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
για την εξισορρόπηση της 
παγκοσμιοποίησης (EGF) λειτούργησε 
επιτυχώς παρέχοντας αλληλεγγύη και 
στήριξη της ΕΕ στους εργαζόμενους που 
απολύθηκαν εξαιτίας των αντίξοων 
συνεπειών της παγκοσμιοποίησης και της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσεως και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να διατηρηθεί και με το νέο 
ΠΔΠ· πιστεύει όμως ότι οι διαδικασίες 
για την εκτέλεση και στήριξη του ΠΔΠ 
είναι πολύ χρονοβόρες και δύσχρηστες σε 
βαθμό που η βοήθεια της ΕΕ συχνά 
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φτάνει στους εργαζόμενους που έχουν 
πληγεί ένα έτος αργότερα, ή και 
περισσότερο, από τη στιγμή που 
απολύθηκαν· καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει τρόπους με τους οποίους να 
απλουστευτούν και να επιταχυνθούν στο 
μέλλον οι διαδικασίες αυτές·

Or. en

Τροπολογία 990
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105 δ. θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
για την εξισορρόπηση της 
παγκοσμιοποίησης (EGF) λειτούργησε 
επιτυχώς παρέχοντας αλληλεγγύη και 
στήριξη της ΕΕ στους εργαζόμενους που 
απολύθηκαν εξαιτίας των αντίξοων 
συνεπειών της παγκοσμιοποίησης και της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσεως· τονίζει ότι η 
στήριξη αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί 
και να βελτιωθεί με το νέο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 991
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105 ε. αναγνωρίζει εντούτοις ότι οι 
διαδικασίες για την εκτέλεση και στήριξη 
του ΠΔΠ είναι πολύ χρονοβόρες και 
δύσχρηστες σε βαθμό που η βοήθεια της 
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ΕΕ συχνά φτάνει στους εργαζόμενους που 
έχουν πληγεί ένα έτος αργότερα, ή και 
περισσότερο, από τη στιγμή που 
απολύθηκαν· πιστεύει ότι αυτή η 
κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί 
σημαντικά μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο για την εξισορρόπηση της 
παγκοσμιοποίησης ενσωματωθεί στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να μην 
παρατηρείται πλέον η σημερινή ανάγκη 
να ζητείται ειδικά η κινητοποίηση του 
ταμείου για την αντιμετώπιση της κάθε 
αιτήσεως·

Or. en

Τροπολογία 992
Barbara Matera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 105 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

105 στ. προτείνει κατά συνέπεια να 
ενσωματωθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο για 
την εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
υπό μορφή κοινοτικού αποθεματικού που 
θα διαχειρίζεται η Επιτροπή ώστε να 
μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που 
σπαταλάται πριν από την εκταμίευση των 
κονδυλίων για τη στήριξη των 
εργαζομένων· υπογραμμίζει ωστόσο τη 
σημασία του να τηρείται επαρκώς 
ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω 
βοήθειας με έγκαιρο και συνεπή τρόπο 
και πριν ακόμη ληφθούν αποφάσεις για 
την έγκριση των αιτήσεων·

Or. en
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Τροπολογία 993
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 106

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

106. πιστεύει ότι το Μέσο Ευελιξίας, ο 
πληρέστερα υλοποιημένος από τους 
μηχανισμούς ευελιξίας, υπήρξε 
απαραίτητος για την παροχή πρόσθετης 
ευελιξίας· προτείνει να αυξηθεί 
σημαντικά το αρχικό ποσό για το Μέσο 
Ευελιξίας, με μετέπειτα ετήσια αύξηση 
κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ, και να 
διατηρηθεί η δυνατότητα μεταφοράς 
αχρησιμοποίητου ετήσιου ποσού έως το 
έτος n+2·

106. πιστεύει ότι το Μέσο Ευελιξίας, ο 
πληρέστερα υλοποιημένος από τους 
μηχανισμούς ευελιξίας, υπήρξε 
απαραίτητος για την παροχή πρόσθετης 
ευελιξίας·

Or. en

Τροπολογία 994
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 106

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

106. πιστεύει ότι το Μέσο Ευελιξίας, ο 
πληρέστερα υλοποιημένος από τους 
μηχανισμούς ευελιξίας, υπήρξε 
απαραίτητος για την παροχή πρόσθετης 
ευελιξίας· προτείνει να αυξηθεί 
σημαντικά το αρχικό ποσό για το Μέσο 
Ευελιξίας, με μετέπειτα ετήσια αύξηση 
κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ, και να
διατηρηθεί η δυνατότητα μεταφοράς 
αχρησιμοποίητου ετήσιου ποσού έως το 
έτος n+2·

106. πιστεύει ότι το Μέσο Ευελιξίας, ο 
πληρέστερα υλοποιημένος από τους 
μηχανισμούς ευελιξίας, υπήρξε 
απαραίτητος για την παροχή πρόσθετης 
ευελιξίας·

Or. en

Τροπολογία 995
Ilda Figueiredo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 106

Motion for a resolution Amendment

106. πιστεύει ότι το Μέσο Ευελιξίας, ο 
πληρέστερα υλοποιημένος από τους 
μηχανισμούς ευελιξίας, υπήρξε 
απαραίτητος για την παροχή πρόσθετης 
ευελιξίας· προτείνει να αυξηθεί 
σημαντικά το αρχικό ποσό για το Μέσο 
Ευελιξίας, με μετέπειτα ετήσια αύξηση 
κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ, και να 
διατηρηθεί η δυνατότητα μεταφοράς 
αχρησιμοποίητου ετήσιου ποσού έως το 
έτος n+2·

106. πιστεύει ότι το Μέσο Ευελιξίας, ο 
πληρέστερα υλοποιημένος από τους 
μηχανισμούς ευελιξίας, υπήρξε 
απαραίτητος για την παροχή πρόσθετης 
ευελιξίας·

Or. pt

Τροπολογία 996
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 106

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

106. πιστεύει ότι το Μέσο Ευελιξίας, ο 
πληρέστερα υλοποιημένος από τους 
μηχανισμούς ευελιξίας, υπήρξε 
απαραίτητος για την παροχή πρόσθετης 
ευελιξίας· προτείνει να αυξηθεί σημαντικά 
το αρχικό ποσό για το Μέσο Ευελιξίας, με 
μετέπειτα ετήσια αύξηση κατά τη διάρκεια 
του ΠΔΠ, και να διατηρηθεί η δυνατότητα 
μεταφοράς αχρησιμοποίητου ετήσιου 
ποσού έως το έτος n+2·

106. πιστεύει ότι το Μέσο Ευελιξίας, ο 
πληρέστερα υλοποιημένος από τους 
μηχανισμούς ευελιξίας, υπήρξε 
απαραίτητος για την παροχή πρόσθετης 
ευελιξίας· προτείνει να αυξηθεί σημαντικά 
το αρχικό ποσό για το Μέσο Ευελιξίας, με 
μετέπειτα ετήσια αύξηση κατά τη διάρκεια 
του ΠΔΠ, και να διατηρηθεί η δυνατότητα 
μεταφοράς αχρησιμοποίητου ετήσιου 
ποσού έως το έτος n+3·

Or. en

Τροπολογία 997
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 108

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

108. υπογραμμίζει ότι η επιλογή της 
διάρκειας του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη, αφενός, τις 
συνέπειές του για τους κύκλους
προγραμματισμού και για την υλοποίηση 
των επιμέρους πολιτικών και, αφετέρου, 
την επάρκεια των μηχανισμών ευελιξίας 
και αναθεώρησης, ώστε να βρεθεί η 
χρυσή τομή ανάμεσα στη σταθερότητα, 
τη μεσοπρόθεσμη προβλεψιμότητα και 
την ευελιξία·

108. τονίζει την ανάγκη να εξευρεθεί η 
σωστή ισορροπία ανάμεσα στη 
σταθερότητα και τη διάρκεια των 
πολιτικών κύκλων για λόγους 
δημοκρατικής λογοδοσίας και ευθύνης· 
υπενθυμίζει ότι η μεγαλύτερη διάρκεια 
προϋποθέτει και μεγαλύτερη ευελιξία·

Or. en

Τροπολογία 998
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 108

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

108. υπογραμμίζει ότι η επιλογή της 
διάρκειας του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη, αφενός, τις 
συνέπειές του για τους κύκλους 
προγραμματισμού και για την υλοποίηση 
των επιμέρους πολιτικών και, αφετέρου, 
την επάρκεια των μηχανισμών ευελιξίας 
και αναθεώρησης, ώστε να βρεθεί η 
χρυσή τομή ανάμεσα στη σταθερότητα, τη 
μεσοπρόθεσμη προβλεψιμότητα και την 
ευελιξία·

108. υπογραμμίζει ότι η επιλογή της 
διάρκειας του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να 
βρίσκει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στη 
σταθερότητα, τη μεσοπρόθεσμη 
προβλεψιμότητα και την ευελιξία·

Or. pt

Τροπολογία 999
James Elles
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 108

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

108. υπογραμμίζει ότι η επιλογή της 
διάρκειας του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη, αφενός, τις 
συνέπειές του για τους κύκλους 
προγραμματισμού και για την υλοποίηση 
των επιμέρους πολιτικών και, αφετέρου, 
την επάρκεια των μηχανισμών ευελιξίας 
και αναθεώρησης, ώστε να βρεθεί η χρυσή 
τομή ανάμεσα στη σταθερότητα, τη 
μεσοπρόθεσμη προβλεψιμότητα και την 
ευελιξία·

108. υπογραμμίζει ότι η επιλογή της 
διάρκειας του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να 
λαμβάνει δεόντως υπόψη, αφενός, τις 
συνέπειές του για τους κύκλους 
προγραμματισμού και για την υλοποίηση 
των επιμέρους πολιτικών και, αφετέρου, 
την επάρκεια των μηχανισμών ευελιξίας 
και αναθεώρησης, ώστε να βρεθεί η χρυσή 
τομή ανάμεσα στη σταθερότητα, τη 
μεσοπρόθεσμη προβλεψιμότητα και την 
ευελιξία· θεωρεί ότι το χρονοδιάγραμμα 
του ΠΔΠ πρέπει να οργανωθεί κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει στους 
αρμόδιους των οργάνων της ΕΕ, ιδίως 
στους αρμόδιους της Επιτροπής και του 
Κοινοβουλίου, να μπορούν να επηρεάζουν 
τις δημοσιονομικές πολιτικές στη 
διάρκεια της θητείας τους·

Or. en

Τροπολογία 1000
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 108 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

108 α. τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο να 
καθορισθεί η διάρκεια ενός 
μακροπρόθεσμου προγράμματος όταν 
βρισκόμαστε στο μέσο μίας 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσεως και δεν υπάρχει εγγύηση ότι η 
κρίση αυτή θα περάσει μέχρι το 2014 που 
είναι το έτος ενάρξεως της νέας περιόδου 
θητείας·

Or. en
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Τροπολογία 1001
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 109

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

109. υπενθυμίζει ότι η βούλησή του είναι 
να ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του 
δυνατού, η διάρκεια του ΠΔΠ με τη 
διάρκεια των πολιτικών κύκλων των 
θεσμικών οργάνων, για λόγους 
δημοκρατικής λογοδοσίας και ευθύνης· 
τονίζει ωστόσο ότι ένας πενταετής κύκλος 
θα ήταν ενδεχομένως πολύ μικρός για τις 
πολιτικές που χρειάζονται περισσότερο 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό (π.χ. 
συνοχή, γεωργία, ΔΕΔ) και δεν θα 
ανταποκρινόταν πλήρως στις απαιτήσεις 
κύκλου ζωής αυτών των πολιτικών όσον 
αφορά τον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση·

109. υπογραμμίζει ότι κατά την επιλογή 
της διάρκειας του επόμενου ΠΔΠ θα 
πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 
συνέπειές του στους κύκλους 
προγραμματισμού και στην υλοποίηση 
των επιμέρους πολιτικών· τονίζει ότι ένας 
πενταετής κύκλος θα ήταν ενδεχομένως 
πολύ μικρός για τις πολιτικές που 
χρειάζονται περισσότερο μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό (π.χ. συνοχή, γεωργία, 
ΔΕΔ) και δεν θα ανταποκρινόταν πλήρως 
στις απαιτήσεις κύκλου ζωής αυτών των 
πολιτικών όσον αφορά τον 
προγραμματισμό και την υλοποίηση·
συνεπώς, θεωρεί ότι πρέπει να εξετασθεί 
σε βάθος η δυνατότητα μίας περιόδου 
5+5 ετών με υποχρεωτική μεσοπρόθεσμη 
επανεξέταση·

Or. en

Τροπολογία 1002
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 109

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

109. υπενθυμίζει ότι η βούλησή του είναι 
να ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του 
δυνατού, η διάρκεια του ΠΔΠ με τη 
διάρκεια των πολιτικών κύκλων των 
θεσμικών οργάνων, για λόγους 
δημοκρατικής λογοδοσίας και ευθύνης· 
τονίζει ωστόσο ότι ένας πενταετής κύκλος 
θα ήταν ενδεχομένως πολύ μικρός για τις 

109. υπενθυμίζει ότι η βούλησή του είναι 
να ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του 
δυνατού, η διάρκεια του ΠΔΠ με τη 
διάρκεια των πολιτικών κύκλων των 
θεσμικών οργάνων, για λόγους 
δημοκρατικής λογοδοσίας και ευθύνης και 
καλύτερης διασύνδεσης των επόμενων 
προγραμμάτων εργασίας με τους 
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πολιτικές που χρειάζονται περισσότερο 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό (π.χ. 
συνοχή, γεωργία, ΔΕΔ) και δεν θα 
ανταποκρινόταν πλήρως στις απαιτήσεις 
κύκλου ζωής αυτών των πολιτικών όσον 
αφορά τον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση·

προϋπολογισμούς· τονίζει ωστόσο ότι ένας 
απλός πενταετής κύκλος θα ήταν 
ενδεχομένως πολύ μικρός για τις πολιτικές 
που χρειάζονται περισσότερο 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό (π.χ. 
συνοχή, γεωργία, ΔΕΔ) και δεν θα 
ανταποκρινόταν πλήρως στις απαιτήσεις 
κύκλου ζωής αυτών των πολιτικών όσον 
αφορά τον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 1003
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 109

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

109. υπενθυμίζει ότι η βούλησή του είναι 
να ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του 
δυνατού, η διάρκεια του ΠΔΠ με τη 
διάρκεια των πολιτικών κύκλων των 
θεσμικών οργάνων, για λόγους 
δημοκρατικής λογοδοσίας και ευθύνης· 
τονίζει ωστόσο ότι ένας πενταετής κύκλος 
θα ήταν ενδεχομένως πολύ μικρός για τις 
πολιτικές που χρειάζονται περισσότερο 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό (π.χ. 
συνοχή, γεωργία, ΔΕΔ) και δεν θα 
ανταποκρινόταν πλήρως στις απαιτήσεις 
κύκλου ζωής αυτών των πολιτικών όσον 
αφορά τον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση·

109. υπενθυμίζει ότι η βούλησή του είναι 
να ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του 
δυνατού, η διάρκεια του ΠΔΠ με τη 
διάρκεια των πολιτικών κύκλων των 
θεσμικών οργάνων, για λόγους 
δημοκρατικής λογοδοσίας και ευθύνης· 
τονίζει ωστόσο ότι ένας πενταετής κύκλος 
θα ήταν ενδεχομένως πολύ μικρός για τις 
πολιτικές που χρειάζονται περισσότερο 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό (π.χ. 
συνοχή, γεωργία, ΔΕΔ) και δεν θα 
ανταποκρινόταν πλήρως στις απαιτήσεις 
κύκλου ζωής αυτών των πολιτικών όσον 
αφορά τον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση· δεν πιστεύει ότι αυτά τα δύο 
στοιχεία πρέπει αναγκαστικά να 
αποκλείονται αμοιβαίως (δηλαδή 
ορισμένα προγράμματα θα μπορούσαν να 
διαρκούν περισσότερο από τη χρονική 
περίοδο του ΠΔΠ)·

Or. en

Τροπολογία 1004
Miguel Portas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 109

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

109. υπενθυμίζει ότι η βούλησή του είναι 
να ευθυγραμμιστεί, στο μέτρο του 
δυνατού, η διάρκεια του ΠΔΠ με τη 
διάρκεια των πολιτικών κύκλων των 
θεσμικών οργάνων, για λόγους 
δημοκρατικής λογοδοσίας και ευθύνης· 
τονίζει ωστόσο ότι ένας πενταετής κύκλος 
θα ήταν ενδεχομένως πολύ μικρός για τις 
πολιτικές που χρειάζονται περισσότερο 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό (π.χ. 
συνοχή, γεωργία, ΔΕΔ) και δεν θα 
ανταποκρινόταν πλήρως στις απαιτήσεις 
κύκλου ζωής αυτών των πολιτικών όσον 
αφορά τον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση·

109. υπενθυμίζει ότι θα υπάρξουν 
πλεονεκτήματα αν ευθυγραμμιστεί η 
διάρκεια του ΠΔΠ με τη διάρκεια των 
πολιτικών κύκλων των θεσμικών οργάνων, 
για λόγους δημοκρατικής λογοδοσίας και 
ευθύνης· τονίζει ωστόσο ότι ένας 
πενταετής κύκλος θα ήταν ενδεχομένως 
πολύ μικρός για τις πολιτικές για τις 
οποίες θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει 
περισσότερο μακροπρόθεσμος 
προγραμματισμός (π.χ. συνοχή, γεωργία, 
ΔΕΔ) και μία 'κλιμακούμενη' 
ευθυγράμμιση θα μπορούσε να προσφέρει 
πλεονεκτήματα σ’ αυτές τις περιπτώσεις·

Or. pt

Τροπολογία 1005
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 110

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στην 
επισκόπηση του προϋπολογισμού, θα 
πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για την περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, 
καθώς τα συνολικά ανώτατα όρια και τα 
βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα 
για δέκα χρόνια, θα αύξανε τη δυσκαμψία 
του ΠΔΠ και θα έκανε εξαιρετικά 
δύσκολες τις προσαρμογές σε νέες 
καταστάσεις· θεωρεί επομένως ότι η 
δυνατότητα ενός δεκαετούς κύκλου θα 
μπορούσε να εξεταστεί μόνο αν 
επιτυγχανόταν συμφωνία με το Συμβούλιο 

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στην 
επισκόπηση του προϋπολογισμού, θα 
πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για την περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, 
καθώς τα συνολικά ανώτατα όρια και τα 
βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα 
για δέκα χρόνια, θα αύξανε τη δυσκαμψία
του ΠΔΠ και θα έκανε εξαιρετικά 
δύσκολες τις προσαρμογές σε νέες 
καταστάσεις· θεωρεί ότι ένας δεκαετής 
κύκλος όπως πρότεινε η Επιτροπή δεν θα 
μπορούσε να ληφθεί υπόψη·
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για ένα μέγιστο επίπεδο ευελιξίας, 
συνδεόμενης με μακροχρονιότερη 
περίοδο, και η συμφωνία αυτή 
ενσωματωνόταν στον κανονισμό για το 
ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 1006
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 110

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στην 
επισκόπηση του προϋπολογισμού, θα 
πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για την περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, 
καθώς τα συνολικά ανώτατα όρια και τα 
βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα 
για δέκα χρόνια, θα αύξανε τη δυσκαμψία 
του ΠΔΠ και θα έκανε εξαιρετικά 
δύσκολες τις προσαρμογές σε νέες 
καταστάσεις· θεωρεί επομένως ότι η 
δυνατότητα ενός δεκαετούς κύκλου θα 
μπορούσε να εξεταστεί μόνο αν 
επιτυγχανόταν συμφωνία με το Συμβούλιο 
για ένα μέγιστο επίπεδο ευελιξίας, 
συνδεόμενης με μακροχρονιότερη 
περίοδο, και η συμφωνία αυτή 
ενσωματωνόταν στον κανονισμό για το 
ΠΔΠ·

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στην 
επισκόπηση του προϋπολογισμού, θα 
πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για την περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, 
καθώς τα συνολικά ανώτατα όρια και τα 
βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα 
για δέκα χρόνια, θα αύξανε τη δυσκαμψία 
του ΠΔΠ και θα έκανε τις προσαρμογές σε 
νέες καταστάσεις και προτεραιότητες 
εξαιρετικά δύσκολες, όπως φάνηκε από τη 
δημοσιονομική αντιμετώπιση στην 
χρηματοπιστωτική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 1007
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 110
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στην 
επισκόπηση του προϋπολογισμού, θα 
πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για την περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, 
καθώς τα συνολικά ανώτατα όρια και τα 
βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα 
για δέκα χρόνια, θα αύξανε τη δυσκαμψία 
του ΠΔΠ και θα έκανε εξαιρετικά 
δύσκολες τις προσαρμογές σε νέες 
καταστάσεις· θεωρεί επομένως ότι η 
δυνατότητα ενός δεκαετούς κύκλου θα 
μπορούσε να εξεταστεί μόνο αν 
επιτυγχανόταν συμφωνία με το Συμβούλιο 
για ένα μέγιστο επίπεδο ευελιξίας, 
συνδεόμενης με μακροχρονιότερη 
περίοδο, και η συμφωνία αυτή 
ενσωματωνόταν στον κανονισμό για το 
ΠΔΠ·

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στην 
επισκόπηση του προϋπολογισμού, θα 
πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για την περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, 
καθώς τα συνολικά ανώτατα όρια και τα 
βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα
για δέκα χρόνια, θα αύξανε τη δυσκαμψία 
του ΠΔΠ και θα έκανε εξαιρετικά 
δύσκολες τις προσαρμογές σε νέες 
καταστάσεις· θεωρεί επομένως ότι η 
δυνατότητα ενός δεκαετούς κύκλου θα 
μπορούσε μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
αποτελέσει αξιόλογη πρόταση για να 
παρασχεθεί σε ορισμένους τομείς 
πολιτικής χάραξης η αναγκαία σημαντική 
σταθερότητα και προβλεψιμότητα, όπως 
στα διαρθρωτικά ταμεία, την κοινή 
γεωργική πολιτική και τα ΔΕΔ, των 
οποίων η εκτέλεση απαιτεί μεγαλύτερης 
διάρκειας προγραμματισμό, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη δέσμευση για 
υποχρεωτική υλοποίηση μεσοπρόθεσμης 
επανεξέτασης·

Or. en

Τροπολογία 1008
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 110

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στην 
επισκόπηση του προϋπολογισμού, θα 
πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για την περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, 

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στην 
επισκόπηση του προϋπολογισμού, θα 
πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για την περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, 
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καθώς τα συνολικά ανώτατα όρια και τα 
βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα 
για δέκα χρόνια, θα αύξανε τη δυσκαμψία 
του ΠΔΠ και θα έκανε εξαιρετικά
δύσκολες τις προσαρμογές σε νέες 
καταστάσεις· θεωρεί επομένως ότι η 
δυνατότητα ενός δεκαετούς κύκλου θα 
μπορούσε να εξεταστεί μόνο αν 
επιτυγχανόταν συμφωνία με το Συμβούλιο 
για ένα μέγιστο επίπεδο ευελιξίας, 
συνδεόμενης με μακροχρονιότερη 
περίοδο, και η συμφωνία αυτή 
ενσωματωνόταν στον κανονισμό για το 
ΠΔΠ·

όπως το αντιλαμβάνεται η Επιτροπή, 
τόσο τα συνολικά ανώτατα όρια και τα 
βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα 
για δέκα χρόνια, ενδέχεται να αυξήσουν τη 
δυσκαμψία του ΠΔΠ και θα έκανε ακόμη 
πιο δύσκολες τις προσαρμογές σε νέες 
καταστάσεις από ό,τι είναι σήμερα· θεωρεί 
επομένως ότι η δυνατότητα ενός δεκαετούς 
κύκλου πρέπει να θεωρηθεί ως μία 
πραγματική προσέγγιση 5+5 που 
καθορίζει επακριβώς τα βασικά νομικά 
μέσα για δέκα έτη, αλλά με ρήτρες λήξης 
ισχύος σχετικά με την αναθεώρησή τους 
μετά από πέντε έτη, και προσδιορίζοντας 
προϋπολογισμούς για τα πρώτα πέντε έτη 
και με ενδεικτικά μόνο ποσά για τα 
επόμενα πέντε έτη για το ύψος των 
οποίων απαιτείται επιβεβαίωση και/ή 
τροποποίηση μετά τη μεσοπρόθεσμη 
επανεξέταση του ΠΔΠ και των νομικών 
μέσων, όπως διευκρινίζεται στις ρήτρες 
λήξης ισχύος·

Or. en

Τροπολογία 1009
Miguel Portas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 110

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στην 
επισκόπηση του προϋπολογισμού, θα 
πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για την περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, 
καθώς τα συνολικά ανώτατα όρια και τα 
βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα 
για δέκα χρόνια, θα αύξανε τη δυσκαμψία 
του ΠΔΠ και θα έκανε εξαιρετικά 
δύσκολες τις προσαρμογές σε νέες 
καταστάσεις· θεωρεί επομένως ότι η 
δυνατότητα ενός δεκαετούς κύκλου θα 

110. σημειώνει ότι το 10ετές ΠΔΠ, όπως 
προτείνεται από την Επιτροπή στην 
επισκόπηση του προϋπολογισμού, θα 
πρόσφερε σημαντική σταθερότητα και 
προβλεψιμότητα για την περίοδο 
δημοσιονομικού προγραμματισμού αλλά, 
καθώς τα συνολικά ανώτατα όρια και τα 
βασικά νομικά μέσα θα ήταν καθορισμένα 
για δέκα χρόνια, θα αύξανε τη δυσκαμψία 
του ΠΔΠ και θα έκανε εξαιρετικά 
δύσκολες τις προσαρμογές σε νέες 
καταστάσεις· θεωρεί επομένως ότι η 
δυνατότητα ενός δεκαετούς κύκλου μπορεί
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μπορούσε να εξεταστεί μόνο αν 
επιτυγχανόταν συμφωνία με το Συμβούλιο 
για ένα μέγιστο επίπεδο ευελιξίας, 
συνδεόμενης με μακροχρονιότερη 
περίοδο, και η συμφωνία αυτή 
ενσωματωνόταν στον κανονισμό για το 
ΠΔΠ·

να εξεταστεί μόνο αν επιτευχθεί συμφωνία 
με το Συμβούλιο για ένα μέγιστο επίπεδο 
ευελιξίας και μία μεσοπρόθεσμη 
επανεξέταση και η συμφωνία αυτή 
ενσωματωθεί στον κανονισμό για το 
ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 1010
Britta Reimers

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 111

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

111. είναι της γνώμης ότι ένα νέο 7ετές 
ΠΔΠ, για την περίοδο έως το2020, θα 
ήταν προτιμότερο, καθώς θα μπορούσε να 
προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα 
εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των 
προγραμμάτων για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, αλλά και να αντιπροσωπεύσει 
μια σαφή σύνδεση με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020· τονίζει ωστόσο ότι η 
δυνατότητα αυτή υπόκειται στην ύπαρξη 
επαρκών συνολικών ανώτατων ορίων και 
επαρκούς και κατάλληλα 
χρηματοδοτημένης ευελιξίας εντός και 
εκτός του πλαισίου, ώστε να 
αποφευχθούν τα προβλήματα που 
ανέκυψαν κατά την περίοδο 2007-2013·

111. είναι της γνώμης ότι ένα νέο ΠΔΠ 
διάρκειας 5 + 5 ετών θα μπορούσε να 
προσφέρει την κατάλληλη ευελιξία που 
απαιτείται εντός του πλαισίου· τονίζει 
ωστόσο ότι, εντός ορισμένων τομέων 
όπως στα διαρθρωτικά ταμεία και τη 
γεωργία, θα ήταν χρήσιμο να 
προσδιοριστεί ένα πρόσθετο δεκαετές 
ΠΔΠ το οποίο θα μπορούσε να παράσχει 
σε ορισμένα έργα τη σημαντική 
σταθερότητα και προβλεψιμότητα που 
απαιτούνται· λαμβάνοντας υπόψη τον 
συνήθη χρόνο εκκίνησης των εν λόγω 
έργων, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί ότι 
οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για την εκτέλεση·

Or. en

Τροπολογία 1011
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 111
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

111. είναι της γνώμης ότι ένα νέο 7ετές
ΠΔΠ, για την περίοδο έως το2020, θα 
ήταν προτιμότερο, καθώς θα μπορούσε να 
προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα 
εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των 
προγραμμάτων για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, αλλά και να αντιπροσωπεύσει 
μια σαφή σύνδεση με τη στρατηγική
Ευρώπη 2020· τονίζει ωστόσο ότι η 
δυνατότητα αυτή υπόκειται στην ύπαρξη 
επαρκών συνολικών ανώτατων ορίων και 
επαρκούς και κατάλληλα 
χρηματοδοτημένης ευελιξίας εντός και 
εκτός του πλαισίου, ώστε να 
αποφευχθούν τα προβλήματα που 
ανέκυψαν κατά την περίοδο 2007-2013·

111. είναι της γνώμης ότι ένα νέο 5ετές
ΠΔΠ θα ήταν προτιμότερο, το οποίο θα
επέτρεπε την αποτελεσματικότερη 
διακυβέρνηση της ΕΕ σύμφωνα με τους 
όρους του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, 
καθώς και της στρατηγικής Ευρώπη 2020·

Or. en

Τροπολογία 1012
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 111

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

111. είναι της γνώμης ότι ένα νέο 7ετές 
ΠΔΠ, για την περίοδο έως το2020, θα 
ήταν προτιμότερο, καθώς θα μπορούσε 
να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα 
εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των 
προγραμμάτων για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, αλλά και να αντιπροσωπεύσει 
μια σαφή σύνδεση με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020· τονίζει ωστόσο ότι η 
δυνατότητα αυτή υπόκειται στην ύπαρξη 
επαρκών συνολικών ανώτατων ορίων και
επαρκούς και κατάλληλα 
χρηματοδοτημένης ευελιξίας εντός και 
εκτός του πλαισίου, ώστε να αποφευχθούν 
τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την 

111. υποστηρίζει μία 5ετή περίοδο για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να 
επιτευχθεί συγχρονισμός του οικονομικού 
προγραμματισμού με τις περιόδους 
θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής ώστε να αυξηθεί η 
δημοκρατική ευθύνη, λογοδοσία και 
νομιμότητα· ωστόσο, στο σημερινό 
πλαίσιο, θα μπορούσε να γίνει δεκτό ένα 
νέο 7ετές ΠΔΠ ως μεταβατική περίοδος 
για τη θέσπιση ενός 5ετούς ΠΔΠ που θα 
αρχίσει το 2021, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα μια σαφή σύνδεση με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020· τονίζει ωστόσο 
ότι η δυνατότητα αυτή υπόκειται στην 
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περίοδο 2007-2013· ύπαρξη επαρκούς χρηματοδότησης και 
μίας κατάλληλα χρηματοδοτημένης 
ευελιξίας εντός και εκτός του πλαισίου, 
ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που 
ανέκυψαν κατά την περίοδο 2007-2013·

Or. en

Τροπολογία 1013
Bas Eickhout

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 111

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

111. είναι της γνώμης ότι ένα νέο 7ετές 
ΠΔΠ, για την περίοδο έως το2020, θα 
ήταν προτιμότερο, καθώς θα μπορούσε 
να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα 
εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των 
προγραμμάτων για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, αλλά και να αντιπροσωπεύσει 
μια σαφή σύνδεση με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020· τονίζει ωστόσο ότι η 
δυνατότητα αυτή υπόκειται στην ύπαρξη 
επαρκών συνολικών ανώτατων ορίων και 
επαρκούς και κατάλληλα 
χρηματοδοτημένης ευελιξίας εντός και 
εκτός του πλαισίου, ώστε να αποφευχθούν 
τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την 
περίοδο 2007-2013·

111. είναι της γνώμης ότι ένα 7ετές ΠΔΠ 
για την περίοδο έως το2020 το οποίο θα 
αντιπροσωπεύσει μια σαφή σύνδεση με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020, θα μπορούσε 
να γίνει δεκτό ως μεταβατική περίοδος σε 
έναν κύκλο 5+5 ετών· τονίζει ωστόσο ότι 
όλες οι δυνατότητες που αφορούν τη 
διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ υπόκεινται
στην ύπαρξη επαρκών συνολικών 
ανώτατων ορίων και επαρκούς και 
κατάλληλα χρηματοδοτημένης ευελιξίας 
εντός και εκτός του πλαισίου, ώστε να 
αποφευχθούν τα προβλήματα που 
ανέκυψαν κατά τη διάρκεια των ετών
2007-2013·

Or. en

Τροπολογία 1014
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 111

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

111. είναι της γνώμης ότι ένα νέο 7ετές 
ΠΔΠ, για την περίοδο έως το2020, θα ήταν 

111. είναι της γνώμης ότι ένα νέο 7ετές 
ΠΔΠ, για την περίοδο έως το2020, θα ήταν 
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προτιμότερο, καθώς θα μπορούσε να 
προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα 
εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των 
προγραμμάτων για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, αλλά και να αντιπροσωπεύσει 
μια σαφή σύνδεση με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020· τονίζει ωστόσο ότι η 
δυνατότητα αυτή υπόκειται στην ύπαρξη 
επαρκών συνολικών ανώτατων ορίων και 
επαρκούς και κατάλληλα 
χρηματοδοτημένης ευελιξίας εντός και 
εκτός του πλαισίου, ώστε να αποφευχθούν 
τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την 
περίοδο 2007-2013·

προτιμότερο, καθώς θα μπορούσε να 
προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα 
εξασφαλίζοντας τη συνέχεια των 
προγραμμάτων για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, αλλά και να αντιπροσωπεύσει 
μια σαφή σύνδεση με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020· τονίζει ωστόσο ότι η 
δυνατότητα αυτή υπόκειται στην ύπαρξη 
επαρκών συνολικών ανώτατων ορίων και 
επαρκούς και κατάλληλα 
χρηματοδοτημένης ευελιξίας εντός και 
εκτός του πλαισίου, ώστε να αποφευχθούν 
τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την 
περίοδο 2007-2013· η αποδοχή ενός 
7ετούς ΠΔΠ, για την περίοδο έως το2020, 
θα υπόκειται εν τέλει στην πρόβλεψη 
5ετούς περιόδου που ακολουθεί έως το 
2025 για να καταστεί δυνατή η 
κατάλληλη ευθυγράμμιση των πολιτικών 
κύκλων των θεσμικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία 1015
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 111 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

111 a. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι 
ένα 5ετές ΠΔΠ θα αυξήσει όχι μόνο τη 
διαφάνεια αλλά και τη δημοκρατική 
λογοδοσία του ΠΔΠ ενώ ταυτόχρονα θα 
προβλέψει αυξημένη ευελιξία για την 
αντιμετώπιση νέων πολιτικών 
προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 1016
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 111 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

111 β. πιστεύει ότι η απόφαση για ένα νέο 
7ετές ΠΔΠ δεν θα πρέπει να προδικάζει 
τη δυνατότητα επιλογής μίας 5ετούς 
περιόδου που θα αρχίζει το 2020· 
επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η 
ευθυγράμμιση της διάρκειας του ΠΔΠ με 
την περίοδο πολιτικής θητείας της 
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου θα επιτρέψει έναν 
ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο 
δημοκρατικό έλεγχο και θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να παραμείνει ρεαλιστική 
δυνατότητα για το μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 1017
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, εξ ονόματος 
της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Μέρος V, Τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Μέρος V: Αντιστοίχιση των φιλοδοξιών με 
τους πόρους: η σύνδεση ανάμεσα στις 
δαπάνες και την αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης της ΕΕ

Μέρος I: Αντιστοίχιση των φιλοδοξιών με 
τους πόρους: η σύνδεση ανάμεσα στις 
δαπάνες και την αναμόρφωση της 
χρηματοδότησης της ΕΕ
Σημείωση: Πρόθεση της παρούσας 
τροπολογίας είναι η επαναφορά των 
παραγράφων 112 έως 118 πριν από την 
παράγραφο

Or. en

Τροπολογία 1018
Marta Andreasen
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Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι Δημοσιονομικοί πόροι

Or. en

Τροπολογία 1019
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 111 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι

111 γ. εκφράζει την οργή του για την 
επιστολή των πέντε ηγετών κρατών και 
κυβερνήσεων1 οι οποίοι ζητούν να οριστεί 
ανώτατο ποσό στις αυξήσεις του
προϋπολογισμού της ΕΕ για το επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· 
επαναλαμβάνει ότι, ανεξαρτήτως από 
οιαδήποτε ενδεχόμενη εξοικονόμηση, ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ στο σημερινό 
συνολικό επίπεδο του 1% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος δεν 
επαρκεί για να καλύψει το χρηματοδοτικό 
έλλειμμα το οποίο προέρχεται από τις 
πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες που 
προκύπτουν από τη συνθήκη καθώς και 
από τους στόχους και τις δεσμεύσεις της 
ΕΕ, όπως: τη χρηματοδότηση του 
υφισταμένου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης 
και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας μετά το 2013· την αύξηση 
της δαπάνης για την έρευνα και την 
καινοτομία από το σημερινό ποσοστό του 
1,9% στο 3% του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήματος, όπως καθορίζεται στη 
στρατηγική Ευρώπη 2020, αύξηση που 
αντιστοιχεί σε σύνολο περίπου 130 
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δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως· την 
οικονομική προσπάθεια που σχετίζεται με 
την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου 
της Χιλιετίας για τη δαπάνη του 0,7% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος για 
αναπτυξιακή βοήθεια, ήτοι, ποσού 
περίπου 35 δισεκατομμυρίων ευρώ 
ετησίως πέρα από τη σημερινή δαπάνη 
που αντιστοιχεί στο 0,4% του 
ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος· τους 
πόρους που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των στόχων μειώσεως των 
εκπομπών τους οποίους το Συμβούλιο 
σκοπεύει να αυξήσει από 20% σε 30%· τις 
απαραίτητες επενδύσεις στα ενεργειακά 
δίκτυα· τη βασική και συνολική 
χρηματοδότηση, υπολογιζόμενη με 
διαφανή τρόπο, των μειζόνων έργων που 
ενέκρινε το Συμβούλιο, όπως το ITER και 
το GALILEO καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής του Διαστήματος· τις 
πρόσθετες ανάγκες χρηματοδότησης που 
αφορούν την προσχώρηση της Κροατίας 
στην ΕΕ· τις συμπληρωματικές 
πιστώσεις που δεν έχουν ακόμη 
προσδιορισθεί ποσοτικά οι οποίες 
απαιτούνται στον τομέα της κοινής 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφάλειας, περιλαμβανομένης της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης και της Ευρωπαϊκής πολιτικής 
γειτνίασης· απαιτεί από το Συμβούλιο να 
παρέχει επαρκή χρηματοδότηση για την 
κάλυψη των μελλοντικών 
χρηματοδοτικών αναγκών και τονίζει ότι 
είναι αναπόφευκτο να αναβληθεί ή να 
ακυρωθεί η εκτέλεση των στρατηγικής 
σημασίας μακροπρόθεσμων έργων και 
προγραμμάτων της ΕΕ εάν δεν 
παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι·
__________________
1 Επιστολή της 17ης Δεκεμβρίου 2010 
προς τον Manuel Barroso, Πρόεδρο της 
Επιτροπής, από τον David Cameron, 
Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, 
την Angela Merkel, Καγκελάριο της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
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Γερμανίας, τον Nicolas Sarkozy, Πρόεδρο 
της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Mark 
Rutte, Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών, 
και την Mari Kiviniemi, Πρωθυπουργό 
της Φινλανδίας
(τα παραδείγματα που παρέχονται στην 
τροπολογία αυτή (από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής 
Σταθεροποίησης έως την ΚΕΠΠΑ) πρέπει 
να εμφανίζονται υπό μορφή χωριστών 
σημείων με «βούλες»)

Or. en

Τροπολογία 1020
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 112

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι το 
‘πάγωμα’ του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
όπως ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη, δεν 
πρέπει να θεωρείται βιώσιμη δυνατότητα, 
καθώς θα παρεμπόδιζε την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων της Ένωσης και 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο 
αποδοτικές δαπάνες από τα επιμέρους 
κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1021
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 112

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι το διαγράφεται
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‘πάγωμα’ του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
όπως ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη, δεν 
πρέπει να θεωρείται βιώσιμη δυνατότητα, 
καθώς θα παρεμπόδιζε την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων της Ένωσης και 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο 
αποδοτικές δαπάνες από τα επιμέρους 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 1022
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι το 
‘πάγωμα’ του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
όπως ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη, δεν 
πρέπει να θεωρείται βιώσιμη δυνατότητα, 
καθώς θα παρεμπόδιζε την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων της Ένωσης και 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο 
αποδοτικές δαπάνες από τα επιμέρους 
κράτη μέλη·

112. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την επιστολή των πέντε ηγετών 
κυβερνήσεων (Ηνωμένου Βασιλείου, 
Γαλλίας, Γερμανίας, Κάτω Χωρών και 
Φινλανδίας) και συμμερίζεται την άποψη 
ότι οι πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων για το επόμενο πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο δεν πρέπει να 
υπερβούν τα επίπεδα του 2013, και ότι το 
ποσοστό ανάπτυξης πρέπει να παραμείνει 
κάτω από το ποσοστό πληθωρισμού·

Or. en

Τροπολογία 1023
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 112

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι το 
‘πάγωμα’ του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
όπως ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη, δεν
πρέπει να θεωρείται βιώσιμη δυνατότητα, 

112. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι μία 
συνεχής ανοδική τροχιά για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ δεν αποτελεί 
βιώσιμη δυνατότητα μέσα σε ένα 
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καθώς θα παρεμπόδιζε την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων της Ένωσης και 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο
αποδοτικές δαπάνες από τα επιμέρους 
κράτη μέλη·

οικονομικό περιβάλλον στο οποίο οι 
κυβερνήσεις υποχρεούνται να προβούν σε 
πραγματικές και επώδυνες περικοπές στις 
εθνικές δαπάνες· η δαπάνη για τις 
υπερβολικές φιλοδοξίες της Ένωσης δεν 
πρέπει να μπορεί να αποκλείει 
περισσότερο αποδοτικές δαπάνες στις 
οποίες προβαίνουν τα επιμέρους κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 1024
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 112

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι το 
‘πάγωμα’ του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
όπως ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη, δεν 
πρέπει να θεωρείται βιώσιμη δυνατότητα, 
καθώς θα παρεμπόδιζε την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων της Ένωσης και θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο 
αποδοτικές δαπάνες από τα επιμέρους 
κράτη μέλη·

112. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι το 
‘πάγωμα’ του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
όπως ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη, δεν 
πρέπει να θεωρείται βιώσιμη δυνατότητα, 
καθώς θα παρεμπόδιζε την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων της Ένωσης, για 
την αρχή της κοινοτικής αλληλεγγύης, και 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο 
αποδοτικές δαπάνες από τα επιμέρους 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 1025
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 112

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι το 
‘πάγωμα’ του προϋπολογισμού της ΕΕ, 
όπως ζήτησαν ορισμένα κράτη μέλη, δεν 
πρέπει να θεωρείται βιώσιμη δυνατότητα, 

112. είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι το 
‘πάγωμα’ του προϋπολογισμού της ΕΕ σε 
πραγματικές τιμές θα επέτρεπε να 
επικεντρώνεται η προσοχή στην χρηστή 
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καθώς θα παρεμπόδιζε την επίτευξη των 
συμφωνημένων στόχων της Ένωσης και 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε λιγότερο 
αποδοτικές δαπάνες από τα επιμέρους 
κράτη μέλη·

δημοσιονομική διαχείριση κατά τη 
διάρκεια μίας οικονομικής περιόδου στην 
οποία οι διαθέσιμοι πόροι είναι 
περιορισμένοι· επιβεβαιώνει ότι ένας 
σημαντικός ανακαθορισμός 
προτεραιοτήτων της δαπάνης στο 
πλαίσιο των υφισταμένων ανωτάτων 
ορίων του ΠΔΠ είναι κατά συνέπεια 
σημαντικός για να εξασφαλιστεί η 
επίτευξη των συμφωνημένων στόχων της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 1026
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 112 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112a. είναι αποφασισμένο να κάνει χρήση 
όλων των πολιτικών μέσων που διαθέτει 
για την αύξηση των ίδιων πόρων της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 1027
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 112 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

112β. θεωρεί ότι οι προσπάθειες 
δημοσιονομικής εξυγίανσης στις οποίες 
προβαίνουν σήμερα αρκετά κράτη μέλη θ 
πρέπει να αντικατοπτρίζονται επίσης και 
στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Or. de
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Τροπολογία 1028
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 113

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

113. επαναλαμβάνει ότι, χωρίς επαρκείς 
πρόσθετους πόρους για το ΠΔΠ της 
περιόδου μετά το 2013, η Ένωση δεν θα 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής, 
και ειδικότερα σε όσες συνδέονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020, στα νέα 
καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, κατά μείζονα λόγο, σε 
απρόβλεπτα γεγονότα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1029
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 113

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

113. επαναλαμβάνει ότι, χωρίς επαρκείς 
πρόσθετους πόρους για το ΠΔΠ της 
περιόδου μετά το 2013, η Ένωση δεν θα 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής, 
και ειδικότερα σε όσες συνδέονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020, στα νέα 
καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, κατά μείζονα λόγο, σε 
απρόβλεπτα γεγονότα·

113. είναι πεπεισμένο για την ανάγκη να 
επανεξεταστεί η υφισταμένη μορφή 
χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων, 
συγκεντρώνοντας κεφάλαια στο Ταμείο 
Συνοχής και το νέο ταμείο καινοτομίας 
και βιωσιμότητας, για την ανταπόκριση 
στις πολλές νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 1030
Arlene McCarthy, Derek Vaughan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 113

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

113. επαναλαμβάνει ότι, χωρίς επαρκείς
πρόσθετους πόρους για το ΠΔΠ της 
περιόδου μετά το 2013, η Ένωση δεν θα 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής, και 
ειδικότερα σε όσες συνδέονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020, στα νέα 
καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, κατά μείζονα λόγο, σε 
απρόβλεπτα γεγονότα·

113. επαναλαμβάνει ότι, χωρίς επαρκή
ανακαθορισμό προτεραιοτήτων για τους 
πόρους για το ΠΔΠ της περιόδου μετά το 
2013, η Ένωση δεν θα είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις υπάρχουσες 
προτεραιότητες πολιτικής, και ειδικότερα 
σε όσες συνδέονται με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020, στα νέα καθήκοντα που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και, 
κατά μείζονα λόγο, σε απρόβλεπτα 
γεγονότα·

Or. en

Τροπολογία 1031
Richard Ashworth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 113

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

113. επαναλαμβάνει ότι, χωρίς επαρκείς 
πρόσθετους πόρους για το ΠΔΠ της 
περιόδου μετά το 2013, η Ένωση δεν θα 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής, και 
ειδικότερα σε όσες συνδέονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020, στα νέα 
καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, κατά μείζονα λόγο, σε 
απρόβλεπτα γεγονότα·

113. επαναλαμβάνει ότι, χωρίς επαρκείς 
πόρους για το ΠΔΠ της περιόδου μετά το 
2013, η Ένωση δεν θα είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις υπάρχουσες 
προτεραιότητες πολιτικής, και ειδικότερα 
σε όσες συνδέονται με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020, στα νέα καθήκοντα που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και, 
κατά μείζονα λόγο, σε απρόβλεπτα 
γεγονότα·

Or. en

Τροπολογία 1032
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 113
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

113. επαναλαμβάνει ότι, χωρίς επαρκείς 
πρόσθετους πόρους για το ΠΔΠ της 
περιόδου μετά το 2013, η Ένωση δεν θα 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 
υπάρχουσες προτεραιότητες πολιτικής, και 
ειδικότερα σε όσες συνδέονται με τη 
στρατηγική Ευρώπη 2020, στα νέα 
καθήκοντα που προβλέπει η Συνθήκη της 
Λισαβόνας και, κατά μείζονα λόγο, σε 
απρόβλεπτα γεγονότα·

113. επαναλαμβάνει ότι, χωρίς σημαντική 
ανακατανομή των πόρων στον 
προϋπολογισμό, ή επαρκείς πρόσθετους 
πόρους για το ΠΔΠ της περιόδου μετά το 
2013, η Ένωση δεν θα είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις υπάρχουσες 
προτεραιότητες πολιτικής, και ειδικότερα 
σε όσες συνδέονται με τη στρατηγική 
Ευρώπη 2020, στα νέα καθήκοντα που 
προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και, 
κατά μείζονα λόγο, σε απρόβλεπτα 
γεγονότα·

Or. en

Τροπολογία 1033
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114. θεωρεί ότι το ανώτατο όριο των 
ιδίων πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, 
που ορίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο 
σε 1,23 % του συνολικού ΑΕΕ των 
κρατών μελών, παρέχει επαρκή 
δημοσιονομική ευχέρεια για να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές και 
να καθοριστούν αναλόγως τα ανώτατα 
όρια του επόμενου ΠΔΠ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1034
Bas Eickhout, José Bové, Isabelle Durant, Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114. θεωρεί ότι το ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, που
ορίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο σε 
1,23 % του συνολικού ΑΕΕ των κρατών 
μελών, παρέχει επαρκή δημοσιονομική 
ευχέρεια για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις αυτές και να καθοριστούν 
αναλόγως τα ανώτατα όρια του επόμενου 
ΠΔΠ·

114. είναι πεπεισμένο ότι σε πολλούς 
τομείς η συντονισμένη δράση σε επίπεδο 
ΕΕ μπορεί να παράσχει προστιθέμενη 
αξία σε σχέση με τις επιμέρους δράσεις 
των 27 κρατών μελών, ιδίως όταν 
πρόκειται για μείζονες επενδύσεις για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020 στο πεδίο της κλιματικής 
αλλαγής, της ενεργειακής και 
μεταφορικής υποδομής, ή των 
επενδύσεων που αφορούν τη γνώση· 
σημειώνει ότι εάν ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ βρισκόταν κοντά το ανώτατο όριο των 
ιδίων πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, το 
οποίο επί του παρόντος ορίστηκε 
ομόφωνα από το Συμβούλιο σε 1,23 % του 
συνολικού ΑΕΕ των κρατών μελών, θα 
μπορούσε ήδη να παράσχει επαρκή 
δημοσιονομική ευχέρεια αλλά θα 
εξακολουθούσε να μην επαρκεί ώστε να 
αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο για 
την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση 
ή για να συμβάλει καθοριστικά στις 
επενδύσεις στη στρατηγική ΕΕ 2020 σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 1035
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114. θεωρεί ότι το ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, που 
ορίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο σε 
1,23 % του συνολικού ΑΕΕ των κρατών 
μελών, παρέχει επαρκή δημοσιονομική 
ευχέρεια για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις αυτές και να καθοριστούν 

114. θεωρεί ότι το ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, που
ορίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο σε 
1,23 % του συνολικού ΑΕΕ των κρατών 
μελών, δεν παρέχει επαρκή δημοσιονομική 
ευχέρεια για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις αυτές· τονίζει ότι ο 
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αναλόγως τα ανώτατα όρια του επόμενου 
ΠΔΠ·

προϋπολογισμός της ΕΕ αντιπροσωπεύει 
τις φιλοδοξίες της ΕΕ και οι κυβερνήσεις 
των κρατών της ΕΕ δεν πρέπει να 
καθορίζουν εκ των άνω τα όρια των 
δαπανών αλλά, αντιθέτως, το μέγεθος του 
προϋπολογισμού πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα αποφασισμένων πολιτικών 
επιλογών και ορθής αξιολόγησης των 
ενεχόμενων οικονομικών αναγκών·

Or. en

Τροπολογία 1036
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114. θεωρεί ότι το ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, που 
ορίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο σε 
1,23 % του συνολικού ΑΕΕ των κρατών 
μελών, παρέχει επαρκή δημοσιονομική 
ευχέρεια για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις αυτές και να καθοριστούν 
αναλόγως τα ανώτατα όρια του επόμενου 
ΠΔΠ·

114. θεωρεί ότι το ποσοστό των ιδίων 
πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, που 
ορίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο σε 
1,23 % του συνολικού ΑΕΕ των κρατών 
μελών, δεν επαρκεί για να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές και 
να καθοριστούν αναλόγως τα ανώτατα 
όρια του επόμενου ΠΔΠ·

Or. pt

Τροπολογία 1037
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114. θεωρεί ότι το ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, που 
ορίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο σε 
1,23 % του συνολικού ΑΕΕ των κρατών 
μελών, παρέχει επαρκή δημοσιονομική 
ευχέρεια για να αντιμετωπιστούν οι 

114. θεωρεί κατά συνέπεια ότι το ΠΔΠ 
πρέπει να αυξηθεί αναλόγως εντός του 
πλαισίου του ανώτατου ορίου των ιδίων 
πόρων, που ορίστηκε ομόφωνα από το 
Συμβούλιο σε 1,29 % του συνολικού ΑΕΕ 
των κρατών μελών (1,23 σε πιστώσεις 
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προκλήσεις αυτές και να καθοριστούν 
αναλόγως τα ανώτατα όρια του επόμενου 
ΠΔΠ·

πληρωμών)·

Or. en

Τροπολογία 1038
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114. θεωρεί ότι το ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, που 
ορίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο σε 
1,23 % του συνολικού ΑΕΕ των κρατών 
μελών, παρέχει επαρκή δημοσιονομική 
ευχέρεια για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις αυτές και να καθοριστούν 
αναλόγως τα ανώτατα όρια του επόμενου 
ΠΔΠ·

114. θεωρεί ότι το ανώτατο όριο των ιδίων
πόρων σε πιστώσεις πληρωμών, που 
ορίστηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο σε 
1,23 % του συνολικού ΑΕΕ των κρατών 
μελών, παρέχει ευρεία δημοσιονομική 
ευχέρεια για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις αυτές και να καθοριστούν 
αναλόγως τα ανώτατα όρια του επόμενου 
ΠΔΠ·

Or. en

Τροπολογία 1039
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114 a. σημειώνει ότι ενώ το σημερινό 
ανώτατο όριο του ΠΔΠ έχει παραμείνει 
αμετάβλητο από το 1993, ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ αυξήθηκε κατά 
8,2% μεταξύ 1996 και 2002 και η μέση 
αύξηση στους εθνικούς προϋπολογισμούς 
ήταν της τάξεως του 22,9%· τονίζει ότι 
ήδη από το 1977 στην έκθεση Mac 
Dougall αναφέρεται ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης έπρεπε να 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 2 με 2,5% 
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του ΑΕγχΠ των κρατών μελών και ότι 
5% έως 7% έπρεπε να είναι ο πρώτος 
στόχος, εξαιρώντας τις κοινωνικές 
μεταβιβαστικές πληρωμές και, επομένως, 
χωρίς να συνυπολογίζεται η 
αναδιανεμητική λειτουργία του 
προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 1040
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114β. θεωρεί ωστόσο ότι το ανώτατο όριο 
του 1,23% του συνολικού ΑΕΕ των 
κρατών μελών είναι απλώς ένα 
μεταβατικό όριο και ότι, καθώς τα κράτη 
θέτουν νέους στόχους για την Ένωση, οι 
πόροι της ΕΕ θα πρέπει να 
ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται από κοινού·

Or. fr

Τροπολογία 1041
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 114 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

114 γ. προτρέπει το Συμβούλιο, σε 
περίπτωση που δεν συμμερίζεται αυτή 
την προσέγγιση, να εντοπίσει με σαφήνεια 
ποιες από τις πολιτικές προτεραιότητες ή 
σχέδιά του θα μπορούσαν σήμερα να 
εγκαταλειφτούν εξ ολοκλήρου, παρά την 
αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία τους·
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Or. en

Τροπολογία 1042
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Τίτλος ενότητας "Επαρκές, απλούστερο και δικαιότερο σύστημα χρηματοδότησης"

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Επαρκές, απλούστερο και δικαιότερο 
σύστημα χρηματοδότησης

Ένα διαφανέστερο και δικαιότερο
σύστημα χρηματοδότησης

Or. en

Τροπολογία 1043
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, «ο 
προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο 
ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων 
εσόδων, από ιδίους πόρους.»· τονίζει ότι 
ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το 
σύστημα των ιδίων πόρων, 
αντικαθιστώντας βαθμιαία τους γνήσιους 
ιδίους πόρους με εθνικές εισφορές, δίνει 
δυσανάλογη έμφαση στο καθαρό 
υπόλοιπο μεταξύ κρατών μελών κι έτσι 
αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό κοινό 
συμφέρον· τονίζει την ανάγκη μιας 
αναμόρφωσης των εσόδων, προκειμένου 
αυτά να επανευθυγραμμιστούν βαθμιαία 
με το πνεύμα της Συνθήκης·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 1044
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, «ο 
προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο 
ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων 
εσόδων, από ιδίους πόρους.»· τονίζει ότι 
ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το 
σύστημα των ιδίων πόρων, 
αντικαθιστώντας βαθμιαία τους γνήσιους 
ιδίους πόρους με εθνικές εισφορές, δίνει 
δυσανάλογη έμφαση στο καθαρό 
υπόλοιπο μεταξύ κρατών μελών κι έτσι 
αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό κοινό 
συμφέρον· τονίζει την ανάγκη μιας 
αναμόρφωσης των εσόδων, προκειμένου 
αυτά να επανευθυγραμμιστούν βαθμιαία 
με το πνεύμα της Συνθήκης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1045
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, «ο 
προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο 
ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων 
εσόδων, από ιδίους πόρους.»· τονίζει ότι ο 
τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το 
σύστημα των ιδίων πόρων, 
αντικαθιστώντας βαθμιαία τους γνήσιους 
ιδίους πόρους με εθνικές εισφορές, δίνει 
δυσανάλογη έμφαση στο καθαρό υπόλοιπο 

115. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, «ο 
προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο 
ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων 
εσόδων, από ιδίους πόρους.»· τονίζει ότι ο 
τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το 
σύστημα των ιδίων πόρων, 
αντικαθιστώντας βαθμιαία τους γνήσιους 
ιδίους πόρους με εθνικές εισφορές, δίνει 
δυσανάλογη έμφαση στο καθαρό υπόλοιπο 
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μεταξύ κρατών μελών κι έτσι 
αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό κοινό 
συμφέρον· τονίζει την ανάγκη μιας
αναμόρφωσης των εσόδων, προκειμένου 
αυτά να επανευθυγραμμιστούν βαθμιαία
με το πνεύμα της Συνθήκης·

μεταξύ κρατών μελών κι έτσι 
αντιστρατεύεται την αρχή της 
αλληλεγγύης της ΕΕ και αποδυναμώνει το 
ευρωπαϊκό κοινό συμφέρον· ζητεί επίμονα 
τη διεξαγωγή ριζικής αναμόρφωσης των 
πόρων της ΕΕ για την πλήρη 
αντικατάσταση των εισφορών από τα 
κράτη μέλη από γνήσιους ίδιους πόρους 
θέτοντας με τον τρόπο αυτό σε νέα 
ευθυγράμμιση τη χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ με το πνεύμα και 
τις απαιτήσεις της Συνθήκης, και 
καθιστώντας δυνατή την κατάργηση 
όλων των επιστροφών·

Or. en

Τροπολογία 1046
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, «ο 
προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο 
ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων 
εσόδων, από ιδίους πόρους.»· τονίζει ότι ο 
τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το 
σύστημα των ιδίων πόρων, 
αντικαθιστώντας βαθμιαία τους γνήσιους 
ιδίους πόρους με εθνικές εισφορές, δίνει 
δυσανάλογη έμφαση στο καθαρό υπόλοιπο 
μεταξύ κρατών μελών κι έτσι 
αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό κοινό 
συμφέρον· τονίζει την ανάγκη μιας 
αναμόρφωσης των εσόδων, προκειμένου 
αυτά να επανευθυγραμμιστούν βαθμιαία
με το πνεύμα της Συνθήκης·

115. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, «ο 
προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο 
ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων 
εσόδων, από ιδίους πόρους.»· τονίζει ότι ο 
τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το 
σύστημα των ιδίων πόρων, 
αντικαθιστώντας βαθμιαία τους γνήσιους 
ιδίους πόρους με τις ούτως 
αποκαλούμενες «εθνικές εισφορές», δίνει 
δυσανάλογη έμφαση στο καθαρό υπόλοιπο 
μεταξύ κρατών μελών κι έτσι 
αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό κοινό 
συμφέρον και αγνοεί ευρέως την 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· τονίζει 
την ανάγκη μιας αναμόρφωσης των 
εσόδων, προκειμένου αυτά να 
επανευθυγραμμιστούν με το πνεύμα της 
Συνθήκης·

Or. en
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Τροπολογία 1047
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, «ο 
προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο 
ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων 
εσόδων, από ιδίους πόρους.»· τονίζει ότι ο 
τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το 
σύστημα των ιδίων πόρων, 
αντικαθιστώντας βαθμιαία τους γνήσιους 
ιδίους πόρους με εθνικές εισφορές, δίνει 
δυσανάλογη έμφαση στο καθαρό υπόλοιπο 
μεταξύ κρατών μελών κι έτσι 
αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό κοινό 
συμφέρον· τονίζει την ανάγκη μιας 
αναμόρφωσης των εσόδων, προκειμένου 
αυτά να επανευθυγραμμιστούν βαθμιαία 
με το πνεύμα της Συνθήκης·

115. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, «ο 
προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο 
ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων 
εσόδων, από ιδίους πόρους.»· τονίζει ότι ο 
τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το 
σύστημα των ιδίων πόρων, 
αντικαθιστώντας βαθμιαία τους γνήσιους 
ιδίους πόρους με εθνικές εισφορές, δίνει 
δυσανάλογη έμφαση στο καθαρό υπόλοιπο 
μεταξύ κρατών μελών κι έτσι 
αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό κοινό 
συμφέρον· τονίζει την ανάγκη μιας 
αναμόρφωσης των εσόδων, προκειμένου 
αυτά να επανευθυγραμμιστούν βαθμιαία 
με το πνεύμα της Συνθήκης· σημειώνει ότι, 
στην πράξη, αυτή η κατάσταση σημαίνει 
ότι το μέγεθος του κοινού 
προϋπολογισμού της ΕΕ εξαρτάται από 
τη δημοσιονομική κατάσταση των 
κρατών μελών τα οποία διαχειρίζονται με 
μικρή επιτυχία τα οικονομικά τους ή 
δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για την 
ευρωπαϊκή πολιτική·

Or. en

Τροπολογία 1048
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115 a. επισημαίνει ότι ένα σύστημα 
πραγματικών ίδιων πόρων θα συνδέσει 
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τους πολίτες με τις ευρωπαϊκές δαπάνες· 
τονίζει ότι η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού 
φορολογικού συστήματος το οποίο να 
παρέχει στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
πραγματικούς ίδιους πόρους και με τον 
τρόπο αυτό δημοσιονομική αυτονομία, θα 
επέτρεπε στα κράτη μέλη να μειώσουν 
αναλογικά το βάρος από τους κρατικούς 
προϋπολογισμούς τους και δεν θα αύξανε 
το συνολικό φορολογικό άχθος για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 1049
Bas Eickhout, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 115 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

115 β. ζητεί κατά συνέπεια τη θέσπιση 
ενός συστήματος πραγματικών «ίδιων 
πόρων» σε επίπεδο ΕΕ το οποίο, για 
παράδειγμα, θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει, όπως προτείνει η 
Επιτροπή, έναν ευρωπαϊκό ΦΠΑ, έναν 
ευρωπαϊκό φόρο για τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, και/ή έναν φόρο 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 1050
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και 

διαγράφεται
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απλούστερο σύστημα· τονίζει ότι η 
βαθμιαία κατάργηση των υπαρχουσών 
εξαιρέσεων και των μηχανισμών 
διόρθωσης και η καθιέρωση ενός ή 
περισσότερων γνήσιων ιδίων πόρων για 
την Ένωση αποτελούν απαραίτητα 
βήματα στην κατεύθυνση αυτή· πιστεύει 
ότι η μακροπρόθεσμη επιδίωξη πρέπει να 
είναι το να εισπράττει η Ένωση άμεσα 
τους ιδίους πόρους της κι έτσι να επιτύχει 
ένα περισσότερο αυτόνομο και διαφανές 
σύστημα χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 1051
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και 
απλούστερο σύστημα· τονίζει ότι η 
βαθμιαία κατάργηση των υπαρχουσών 
εξαιρέσεων και των μηχανισμών 
διόρθωσης και η καθιέρωση ενός ή 
περισσότερων γνήσιων ιδίων πόρων για 
την Ένωση αποτελούν απαραίτητα 
βήματα στην κατεύθυνση αυτή· πιστεύει 
ότι η μακροπρόθεσμη επιδίωξη πρέπει να 
είναι το να εισπράττει η Ένωση άμεσα 
τους ιδίους πόρους της κι έτσι να επιτύχει 
ένα περισσότερο αυτόνομο και διαφανές 
σύστημα χρηματοδότησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1052
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της 
κι έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο 
αυτόνομο και διαφανές σύστημα 
χρηματοδότησης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και μία 
αύξηση στις εισφορές των κρατών μελών 
με το υψηλότερο ΑΕΕ και κατά κεφαλήν 
εισόδημα, τροποποιώντας τις σημερινές 
κλείδες κατανομής, αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή·

Or. pt

Τροπολογία 1053
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο αυτόνομο 
και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα·

Or. en
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Τροπολογία 1054
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο αυτόνομο 
και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα·

Or. en

Τροπολογία 1055
Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της 
κι έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο 

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή·
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αυτόνομο και διαφανές σύστημα 
χρηματοδότησης·

Or. pl

Τροπολογία 1056
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο 
αυτόνομο και διαφανές σύστημα 
χρηματοδότησης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο και διαφανέστερο σύστημα· 
τονίζει ότι η καθιέρωση ενός ή 
περισσότερων γνήσιων ιδίων πόρων για 
την Ένωση θα μπορούσε να αποτελέσει 
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή· 
πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη επιδίωξη 
πρέπει να είναι το να αυξήσει η Ένωση το 
βάρος των γνήσιων ιδίων πόρων ενώ θα 
μειώνει εκείνο του πόρου του ΑΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 1057
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
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και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο 
αυτόνομο και διαφανές σύστημα 
χρηματοδότησης·

και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα εφόσον δοθεί η 
δυνατότητα στην Ένωση να αποκτήσει 
τον προοδευτικό και με αυξημένους 
πόρους προϋπολογισμό που χρειάζεται για 
να συμβάλει στα αντικυκλικά μέτρα προς 
όφελος της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας και της οικονομικής 
ανάκαμψης· επιμένει ότι οι εν λόγω 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχύσουν τη 
δημοσιονομική ικανότητα της Ένωσης με 
στόχο την επίτευξη μεγάλων οικονομιών 
κλίμακας και αποτελεσματικότητα από 
άποψη κόστους, μεταφέροντας 
σημαντικές θέσεις δαπανών – όπως το 
ΕΚΤ, η έρευνα και ανάπτυξη και οι 
ενεργειακές υποδομές και οι υποδομές 
μεταφορών – από το επίπεδο κράτους 
μέλους σε επίπεδο ΕΕ, και 
εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό 
κονδύλια των εθνικών δημόσιων ταμείων· 
πιστεύει ότι η Ένωση πρέπει να είναι σε 
θέση να εισπράττει άμεσα τους ιδίους 
πόρους της και, με τον τρόπο αυτό, να 
επιτύχει μία πιο άμεση σύνδεση με τον 
φορολογούμενο πολίτη·

Or. en

Τροπολογία 1058
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, πιο θεμιτό, διαφανέστερο και 
απλούστερο σύστημα· τονίζει ότι η 
βαθμιαία κατάργηση των υπαρχουσών 
εξαιρέσεων και των μηχανισμών 
διόρθωσης και η καθιέρωση ενός ή 



AM\865598EL.doc 123/145 PE462.732v04-00

EL

ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο αυτόνομο 
και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης·

περισσότερων γνήσιων ιδίων πόρων για 
την Ένωση αποτελούν απαραίτητα βήματα 
στην κατεύθυνση αυτή· πιστεύει ότι η 
μακροπρόθεσμη επιδίωξη πρέπει να είναι 
το να εισπράττει η Ένωση άμεσα τους 
ιδίους πόρους της κι έτσι να επιτύχει ένα 
περισσότερο αυτόνομο και διαφανές 
σύστημα χρηματοδότησης· θεωρεί ότι θα 
συνιστούσε χρήσιμο εργαλείο η άμεση 
μεταφορά μίας ποσόστωσης του ΦΠΑ 
στον προϋπολογισμό ΕΕ, πράξη η οποία 
θα πρέπει να εμφανίζεται ως χωριστή 
φορολογική εισφορά στα τιμολόγια για 
τους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 1059
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο
αυτόνομο και διαφανές σύστημα 
χρηματοδότησης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο και διαφανέστερο σύστημα· 
τονίζει ότι η βαθμιαία κατάργηση των 
υπαρχουσών εξαιρέσεων και των 
μηχανισμών διόρθωσης και η καθιέρωση 
ενός ή περισσότερων γνήσιων ιδίων πόρων 
για την Ένωση αποτελούν απαραίτητα 
βήματα στην κατεύθυνση αυτή· πιστεύει 
ότι η επιδίωξη πρέπει να είναι το να
αυξήσει η Ένωση το βάρος των γνήσιων 
ιδίων πόρων ενώ θα μειώνει εκείνο του 
πόρου του ΑΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 1060
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και 
απλούστερο σύστημα· τονίζει ότι η 
βαθμιαία κατάργηση των υπαρχουσών 
εξαιρέσεων και των μηχανισμών 
διόρθωσης και η καθιέρωση ενός ή 
περισσότερων γνήσιων ιδίων πόρων για 
την Ένωση αποτελούν απαραίτητα βήματα 
στην κατεύθυνση αυτή· πιστεύει ότι η 
μακροπρόθεσμη επιδίωξη πρέπει να είναι 
το να εισπράττει η Ένωση άμεσα τους 
ιδίους πόρους της κι έτσι να επιτύχει ένα 
περισσότερο αυτόνομο και διαφανές 
σύστημα χρηματοδότησης·

116. τονίζει ότι η βαθμιαία κατάργηση των 
υπαρχουσών εξαιρέσεων και των 
μηχανισμών διόρθωσης και η καθιέρωση 
ενός ή περισσότερων γνήσιων ιδίων πόρων 
για την Ένωση αποτελούν απαραίτητα 
βήματα για ένα διαφανή, δίκαιο, θεμιτό 
και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό 
προϋπολογισμό· πιστεύει ότι ο στόχος 
πρέπει να είναι το να εισπράττει η Ένωση 
άμεσα τους ιδίους πόρους της, ανεξάρτητα 
από τους προϋπολογισμούς των κρατών 
μελών, κι έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο 
αυτόνομο και διαφανές σύστημα 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 1061
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο αυτόνομο 

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο αυτόνομο 
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και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης· και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης·
τονίζει ότι η θέσπιση νέων ίδιων πόρων 
είναι απόφαση που αφορά τα κράτη μέλη 
και δεν είναι ζήτημα για το οποίο η 
Επιτροπή μπορεί να λάβει ανεξάρτητα 
απόφαση· θεωρεί απαραίτητο να 
παρασχεθεί η εγγύηση ότι δεν θα αυξηθεί 
το άχθος στους φορολογούμενους πολίτες 
χωρίς να υπάρξει ο κατάλληλος 
συντονισμός και ότι, κατά συνέπεια, δεν 
θα υπάρξουν καταστάσεις υπερβολικής 
φορολογικής επιβάρυνσης, χαμηλής 
ποιοτικά ανταγωνιστικότητας και 
μειωμένης διαφάνειας·

Or. de

Τροπολογία 1062
Louis Michel, Charles Goerens

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο αυτόνομο 
και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η επιδίωξη πρέπει να 
είναι το να εισπράττει η Ένωση άμεσα 
τους ιδίους πόρους της κι έτσι να επιτύχει 
ένα περισσότερο αυτόνομο και διαφανές 
σύστημα χρηματοδότησης·

Or. fr

Τροπολογία 1063
Bas Eickhout
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο αυτόνομο 
και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η κατάργηση των 
υπαρχουσών εξαιρέσεων και των 
μηχανισμών διόρθωσης, διατηρώντας τον 
πόρο ΑΕΕ για να τονισθεί η αλληλεγγύη,
και η καθιέρωση ενός ή περισσότερων 
νέων γνήσιων ιδίων πόρων για την Ένωση 
αποτελούν απαραίτητα βήματα στην 
κατεύθυνση αυτή· πιστεύει ότι η 
μακροπρόθεσμη επιδίωξη πρέπει να είναι 
το να εισπράττει η Ένωση άμεσα τους 
ιδίους πόρους της κι έτσι να επιτύχει ένα 
περισσότερο αυτόνομο και διαφανές 
σύστημα χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 1064
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο αυτόνομο 
και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η κατάργηση των 
υπαρχουσών εξαιρέσεων και των 
μηχανισμών διόρθωσης και η καθιέρωση 
ενός ή περισσότερων γνήσιων ιδίων πόρων 
για την Ένωση αποτελούν απαραίτητα 
βήματα στην κατεύθυνση αυτή· πιστεύει 
ότι η μακροπρόθεσμη επιδίωξη πρέπει να 
είναι το να εισπράττει η Ένωση άμεσα 
τους ιδίους πόρους της κι έτσι να επιτύχει 
ένα περισσότερο αυτόνομο και διαφανές 
σύστημα χρηματοδότησης·
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Or. en

Τροπολογία 1065
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο αυτόνομο 
και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι
έτσι να επιτύχει ένα απλούστερο, 
περισσότερο αυτόνομο, διαφανές και πιο 
δίκαιο σύστημα χρηματοδότησης, 
ευκολότερα κατανοητό από το ευρύ 
κοινό· υπενθυμίζει τη θέση του ότι ένα 
σύστημα ίδιων πόρων πρέπει να 
βασίζεται σε κριτήρια που εκφράζουν 
καλύτερα την ικανότητα των κρατών 
μελών να συνεισφέρουν και πρέπει να 
είναι ανεξάρτητο από μεταφορές 
πιστώσεων που πραγματοποιούνται σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 1066
Giovanni La Via

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η βαθμιαία 
κατάργηση των υπαρχουσών εξαιρέσεων 
και των μηχανισμών διόρθωσης και η 
καθιέρωση ενός ή περισσότερων γνήσιων 
ιδίων πόρων για την Ένωση αποτελούν 
απαραίτητα βήματα στην κατεύθυνση 
αυτή· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη 
επιδίωξη πρέπει να είναι το να εισπράττει 
η Ένωση άμεσα τους ιδίους πόρους της κι 
έτσι να επιτύχει ένα περισσότερο αυτόνομο 
και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης·

116. θεωρεί ότι ο βασικός στόχος της 
μεταρρύθμισης πρέπει να είναι ένα 
δικαιότερο, διαφανέστερο και απλούστερο 
σύστημα· τονίζει ότι η υπέρβαση των 
υπαρχουσών εξαιρέσεων και των 
μηχανισμών διόρθωσης και η καθιέρωση 
ενός ή περισσότερων γνήσιων ιδίων πόρων 
για την Ένωση αποτελούν απαραίτητα 
βήματα στην κατεύθυνση αυτή· πιστεύει 
ότι η μακροπρόθεσμη επιδίωξη πρέπει να 
είναι το να εισπράττει η Ένωση άμεσα 
τους ιδίους πόρους της κι έτσι να επιτύχει 
ένα περισσότερο αυτόνομο και διαφανές 
σύστημα χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 1067
James Elles

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116 a. παρατηρεί ότι κατά την τελευταία 
δεκαετία αρκετά κράτη μέλη 
παρουσίασαν αρνητικό δημοσιονομικό 
υπόλοιπο, γεγονός που θέτει υπό 
αμφισβήτηση τον δίκαιο χαρακτήρα του 
συστήματος ιδίων πόρων· πιστεύει ότι 
είναι σκόπιμο να εισαχθεί ένας μόνιμος 
διορθωτικός μηχανισμός βάσει του 
οποίου κανένα κράτος μέλος να μην 
υποχρεούται να καταβάλει καθαρή 
συνεισφορά μεγαλύτερη του 0,25% του 
ΑΕΠ του·

Or. en
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Τροπολογία 1068
Angelika Niebler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 116 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

116 β. επισημαίνει εντούτοις ότι η 
εισαγωγή οιουδήποτε νέου ίδιου πόρου 
κινδυνεύει να επιφέρει βραχυπρόθεσμα 
εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των 
κρατών μελών, η οποία μπορεί να 
αντιμετωπιστεί μόνο μέσω ενιαίου και 
διαφανούς διορθωτικού μηχανισμού που 
θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 1069
Ilda Figueiredo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά 
το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ 
αλλά την εξεύρεση ενός 
αποτελεσματικότερου μίγματος πόρων 
για τη χρηματοδότηση των 
συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο 
σύστημα δεν πρέπει να αυξάνει τα 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες και ότι 
θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά 
δημόσια οικονομικά·

Διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 1070
Cornelis de Jong
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά
το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ 
αλλά την εξεύρεση ενός 
αποτελεσματικότερου μίγματος πόρων 
για τη χρηματοδότηση των συμφωνημένων 
πολιτικών και στόχων της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι το νέο σύστημα δεν πρέπει 
να αυξάνει τα φορολογικά βάρη για τους 
πολίτες και ότι θα αμβλύνει την πίεση στα 
εθνικά δημόσια οικονομικά·

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων αφορά το 
μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ για
τη χρηματοδότηση των συμφωνημένων 
πολιτικών και στόχων της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι το νέο σύστημα δεν πρέπει 
να αυξάνει τα φορολογικά βάρη για τους 
πολίτες και ότι θα αμβλύνει την πίεση στα 
εθνικά δημόσια οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 1071
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Isabelle Durant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά το 
μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά 
την εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου 
μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση 
των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο 
σύστημα δεν πρέπει να αυξάνει τα 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες και ότι
θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά·

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων αυτή 
καθεαυτή δεν αφορά το μέγεθος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά την 
εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου 
μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση 
των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· επισημαίνει ότι η θέσπιση ενός 
νέου συστήματος, αφήνοντας 
αμετάβλητους όλους τους άλλους 
παράγοντες, δεν θα αυξήσει τα συνολικά 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες και θα 
αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά· υποστηρίζει τη σκοπιμότητα 
να χρησιμοποιηθούν νέες δυνατές πηγές 
εσόδων (όπως ο φόρος επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα 
έσοδα που προκύπτουν από τη 
δημοπράτηση πιστοποιητικών 
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δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου, μία ποσόστωση του ΦΠΑ, 
ο φόρος των εταιρειών, ο φόρος των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και/ή 
ο ενεργειακός φόρος) για την αύξηση των 
επενδύσεων σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
ΕΕ 2020, μειώνοντας ταυτόχρονα τις 
δαπάνες των κρατών μελών σ’ αυτούς 
τους τομείς και καθιστώντας δυνατή τη 
μείωση των προερχόμενων από το ΑΕΕ 
εισφορών τους υπέρ του προϋπολογισμού 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 1072
José Bové

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά 
το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ 
αλλά την εξεύρεση ενός 
αποτελεσματικότερου μίγματος πόρων για 
τη χρηματοδότηση των συμφωνημένων 
πολιτικών και στόχων της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι το νέο σύστημα δεν πρέπει 
να αυξάνει τα φορολογικά βάρη για τους 
πολίτες και ότι θα αμβλύνει την πίεση στα 
εθνικά δημόσια οικονομικά·

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων απαιτεί ένα 
αποτελεσματικότερο μίγμα πόρων για τη 
χρηματοδότηση των συμφωνημένων 
πολιτικών και στόχων της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι το νέο σύστημα δεν πρέπει 
να αυξάνει τα φορολογικά βάρη για τους 
πολίτες αλλά να επωφελείται από νέους 
δημοσιονομικούς πόρους, όπως είναι, 
π.χ., η εφαρμογή ευρωπαϊκού φόρου 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, και ότι 
θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 1073
Frank Engel, Othmar Karas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά 
το μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ 
αλλά την εξεύρεση ενός 
αποτελεσματικότερου μίγματος πόρων για 
τη χρηματοδότηση των συμφωνημένων 
πολιτικών και στόχων της ΕΕ· είναι 
πεπεισμένο ότι το νέο σύστημα δεν πρέπει 
να αυξάνει τα φορολογικά βάρη για τους 
πολίτες και ότι θα αμβλύνει την πίεση στα 
εθνικά δημόσια οικονομικά·

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων συνεπάγεται 
ότι θα εξευρεθεί ένα αποτελεσματικότερο 
μίγμα πόρων για τη χρηματοδότηση των 
συμφωνημένων πολιτικών και στόχων της 
ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο σύστημα 
δεν πρέπει να αυξάνει τα φορολογικά βάρη 
για τους πολίτες και ότι θα αμβλύνει την 
πίεση στα εθνικά δημόσια οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 1074
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά το 
μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά 
την εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου 
μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση 
των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο 
σύστημα δεν πρέπει να αυξάνει τα 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες και ότι 
θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά·

117. τονίζει ότι οιαδήποτε αναδιάρθρωση 
του συστήματος των ιδίων πόρων δεν θα 
πρέπει να αφορά το μέγεθος του 
προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά την 
εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου 
μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση
των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο 
σύστημα δεν πρέπει να αυξάνει τα 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες και ότι 
θα πρέπει να αμβλύνει την πίεση στα 
εθνικά δημόσια οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 1075
Marta Andreasen
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά το 
μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά 
την εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου 
μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση 
των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο 
σύστημα δεν πρέπει να αυξάνει τα 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες και ότι 
θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά·

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά το 
μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά 
την εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου 
μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση 
των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο 
σύστημα που προτείνεται θα αυξήσει τα 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες και δεν
θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 1076
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά το 
μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά 
την εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου 
μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση 
των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο 
σύστημα δεν πρέπει να αυξάνει τα 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες και ότι 
θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά·

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά το 
μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά 
την εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου
μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση 
των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο 
σύστημα δεν πρέπει να αυξάνει τα 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες και ότι 
θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά· υπενθυμίζει ότι οιαδήποτε 
αλλαγή στους ίδιους πόρους πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τη 
φορολογική κυριαρχία των κρατών 
μελών·

Or. en
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Τροπολογία 1077
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, εξ 
ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά το 
μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά 
την εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου 
μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση 
των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο 
σύστημα δεν πρέπει να αυξάνει τα 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες και ότι
θα αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά·

117. τονίζει ότι η αναδιάρθρωση του 
συστήματος των ιδίων πόρων δεν αφορά το 
μέγεθος του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά 
την εξεύρεση ενός αποτελεσματικότερου 
μίγματος πόρων για τη χρηματοδότηση 
των συμφωνημένων πολιτικών και στόχων 
της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι το νέο 
σύστημα δεν πρέπει να αυξάνει τα 
φορολογικά βάρη για τους πολίτες, θα 
αμβλύνει την πίεση στα εθνικά δημόσια 
οικονομικά και, επιπλέον, θα επιτρέψει 
στα κράτη μέλη να προβαίνουν σε 
περικοπές ή ανακατανομές στη δημόσια 
δαπάνη τους·

Or. en

Τροπολογία 1078
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117 a. είναι πεπεισμένο ότι υπάρχει 
ανάγκη μεταστροφής προς ένα σύστημα 
πραγματικών ίδιων πόρων όπως 
προβλέπεται στις συνθήκες· ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες 
προτάσεις προς τον σκοπό αυτό· δηλώνει 
ότι, στη διάρκεια της μετάβασης προς 
έναν προϋπολογισμό του οποίου το 
σκέλος εσόδων αποτελείται εξ ολοκλήρου 
από ίδιους πόρους, θα απαιτηθεί να 
διατηρηθούν επαρκείς εισφορές από τα 
κράτη μέλη ώστε να είναι σε θέση η ΕΕ 
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να ανταποκριθεί στις επιταγές ως προς 
τις χρηματοδοτήσεις και τις δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 1079
Frank Engel, Othmar Karas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117 β. ζητεί, σύμφωνα με αυτό το 
πρότυπο μεταρρύθμισης, να καταργηθεί 
οιαδήποτε μορφή επιστροφής αφ’ ης 
στιγμής τα κράτη δεν συμβάλλουν πλέον 
από τους φορολογικούς τους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 1080
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της 
Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 117 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

117 γ. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είναι το μόνο κοινοβούλιο 
που μπορεί να αποφαίνεται όσον αφορά 
τις δαπάνες αλλά όχι τα έσοδα· ως εκ 
τούτου, υπογραμμίζει τη ζωτικής 
σημασίας ανάγκη για μία δημοκρατική 
μεταρρύθμιση των πόρων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 1081
Evelyn Regner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 118
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

118. σημειώνει τους ενδεχόμενους νέους 
ιδίους πόρους που προτείνει η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της για την επισκόπηση 
του προϋπολογισμού· αναμένει τα 
συμπεράσματα της ανάλυσης αντικτύπου 
των δυνατοτήτων αυτών, στο πλαίσιο της 
οποίας θα πρέπει να εξεταστούν και οι 
σχετικοί μηχανισμοί είσπραξης, ενόψει της 
υποβολής νομοθετικής πρότασης από την 
Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2011·

118. σημειώνει τους ενδεχόμενους νέους 
ιδίους πόρους που προτείνει η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της για την επισκόπηση 
του προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή, 
όταν θα εκπονεί τα σχέδια για ένα νέο 
σύστημα ίδιων πόρων, να λάβει δεόντως 
υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011, 
σχετικά με την καινοτόμο 
χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, στο οποίο 
υποστηρίζεται η ιδέα της καθιέρωσης 
φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
σε επίπεδο ΕΕ· αναμένει τα 
συμπεράσματα της ανάλυσης αντικτύπου 
των δυνατοτήτων αυτών, στο πλαίσιο της 
οποίας θα πρέπει να εξεταστούν και οι 
σχετικοί μηχανισμοί είσπραξης, ενόψει της 
υποβολής νομοθετικής πρότασης από την 
Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2011·

Or. de

Τροπολογία 1082
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 118

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

118. σημειώνει τους ενδεχόμενους νέους 
ιδίους πόρους που προτείνει η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της για την επισκόπηση 
του προϋπολογισμού· αναμένει τα 
συμπεράσματα της ανάλυσης αντικτύπου 
των δυνατοτήτων αυτών, στο πλαίσιο της 
οποίας θα πρέπει να εξεταστούν και οι 
σχετικοί μηχανισμοί είσπραξης, ενόψει της 
υποβολής νομοθετικής πρότασης από την 
Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2011·

118. σημειώνει τους ενδεχόμενους νέους 
ιδίους πόρους που προτείνει η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της για την επισκόπηση 
του προϋπολογισμού (φορολόγηση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα, 
δημοπρατήσεις στα πλαίσια του 
συστήματος εμπορίας των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, τέλος ΕΕ στις 
εναέριες μεταφορές, ΦΠΑ, ενεργειακός 
φόρος, εταιρικός φόρος εισοδήματος)· 
καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει, 
στο πλαίσιο της μελέτης σκοπιμότητας 
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που διεξάγει, τις διάφορες δυνατές 
επιλογές για την καθιέρωση ενός ΦΧΣ σε 
επίπεδο ΕΕ και τις σχετικές επιπτώσεις 
αυτών, όπως έχει εξάλλου ζητήσει και το 
Συμβούλιο· αναμένει τα συμπεράσματα 
της ανάλυσης αντικτύπου των 
δυνατοτήτων αυτών, στο πλαίσιο της 
οποίας θα πρέπει να εξεταστούν και οι 
σχετικοί μηχανισμοί είσπραξης, ενόψει της 
υποβολής νομοθετικής πρότασης από την 
Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2011·

Or. en

Τροπολογία 1083
Miguel Portas, Jürgen Klute

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 118

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

118. σημειώνει τους ενδεχόμενους νέους 
ιδίους πόρους που προτείνει η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της για την επισκόπηση 
του προϋπολογισμού· αναμένει τα 
συμπεράσματα της ανάλυσης αντικτύπου 
των δυνατοτήτων αυτών, στο πλαίσιο της 
οποίας θα πρέπει να εξεταστούν και οι 
σχετικοί μηχανισμοί είσπραξης, ενόψει 
της υποβολής νομοθετικής πρότασης από 
την Επιτροπή έως την 1η Ιουλίου 2011·

118. σημειώνει τους ενδεχόμενους νέους 
ιδίους πόρους που προτείνει η Επιτροπή 
στην ανακοίνωσή της για την επισκόπηση 
του προϋπολογισμού, η οποία θα 
μετατραπεί σε νομοθετική πρόταση έως 
την 1η Ιουλίου 2011· είναι της άποψης ότι 
η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει την 
πρωτοβουλία και να επιβάλει φόρο στις 
χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που 
εμπίπτουν στον χώρο της ενώ, 
παράλληλα, θα πρέπει να αγωνιστεί για 
την εφαρμογή αυτού του μέτρου σε 
παγκόσμιο επίπεδο· θεωρεί ότι η ΕΕ θα 
πρέπει επίσης να αναλάβει υποδειγματική 
δράση όσον αφορά τις κινήσεις 
κεφαλαίων προς φορολογικούς 
παραδείσους· είναι της γνώμης ότι οι 
πόροι που θα προέλθουν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο θα ενισχύσουν τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, μειώνοντας τις εισφορές από 
τους προϋπολογισμούς των κρατών 
μελών, και οι προσπάθειες θα εστιαστούν 
στη στήριξη προγραμμάτων κοινωνικής 
σύγκλισης και προγραμμάτων για την 
καταπολέμηση της φτώχειας σε 
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παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. pt

Τροπολογία 1084
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 118 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

118 a. υπενθυμίζει ότι, όπως ενέκρινε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 
του της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την 
καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο 
και ευρωπαϊκό επίπεδο, «η καθιέρωση 
του ΦΧΣ θα μπορούσε να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των αυξανόμενων και 
άκρως επιζήμιων εμπορικών πρακτικών 
στις χρηματαγορές, όπως ο 
καιροσκοπισμός και οι 
αυτοματοποιημένες υψηλής συχνότητας 
συναλλαγές, και στην πάταξη της 
κερδοσκοπίας»· υπενθυμίζει κατά 
συνέπεια ότι η ΕΕ πρέπει να προαγάγει 
την καθιέρωση ΦΧΣ σε παγκόσμιο 
επίπεδο ή, σε περίπτωση μη επίτευξης 
του στόχου αυτού, να προβεί, σαν πρώτο 
βήμα, στην καθιέρωση ενός ΦΧΣ σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί ως εκ τούτου 
ότι ένας ΦΧΣ θα μπορούσε να 
αντιπροσωπεύσει σημαντική συμβολή του 
χρηματοπιστωτικού τομέα στο κόστος 
της κρίσης και στη βιωσιμότητα των 
δημοσίων οικονομικών και θα μπορούσε 
επίσης να συμβάλει εν μέρει στη 
χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 1088
Sylvie Goulard
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 118 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

118 β. αντιτάσσεται με σθένος στο ισχύον 
σύστημα των αχρησιμοποίητων 
πιστώσεων πληρωμών το οποίο δεν 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν με τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τα 
κονδύλια της ΕΕ· προς τούτο προτείνει τη 
μεταφορά εσόδων που προέρχονται από 
αχρησιμοποίητες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ του επομένου 
έτους και την επανατοποθέτησή τους σε 
προγράμματα που στοχεύουν στην 
υλοποίηση της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της Ένωσης για τα κράτη 
μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του 
συμφώνου για τη σταθερότητα και την 
ανάπτυξη ή έχουν υιοθετήσει διορθωτικά 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 1086
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i 
Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 118 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

118 γ. αντιτάσσεται με σθένος στο ισχύον 
σύστημα των αχρησιμοποίητων 
πιστώσεων πληρωμών το οποίο δεν 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιούν με τον 
αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο τα 
κονδύλια της ΕΕ· προς τούτο προτείνει τη 
μεταφορά εσόδων που προέρχονται από 
αχρησιμοποίητες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ του επομένου 
έτους·
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Or. en

Τροπολογία 1087
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 120

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

120. υπογραμμίζει τις αυστηρές απαιτήσεις 
πλειοψηφίας τόσο για το Κοινοβούλιο όσο 
και για το Συμβούλιο, και επισημαίνει ότι 
είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί πλήρως η 
Συνθήκη, η οποία απαιτεί από το 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας που 
οδηγεί στη θέσπιση του ΠΔΠ, να λάβουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για τον σκοπό αυτό· 
επικροτεί εν προκειμένω τη δέσμευση των 
προεδριών του Συμβουλίου να διευθύνουν 
τη διαδικασία κατάρτισης του μελλοντικού 
ΠΔΠ με πνεύμα δεκτικότητας και 
εποικοδομητικής συνεργασίας με το 
Κοινοβούλιο·

120. υπογραμμίζει τις αυστηρές απαιτήσεις 
πλειοψηφίας τόσο για το Κοινοβούλιο όσο 
και για το Συμβούλιο, και επισημαίνει ότι 
είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί πλήρως η 
Συνθήκη, η οποία απαιτεί από το 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας που 
οδηγεί στη θέσπιση του ΠΔΠ, να λάβουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για τον σκοπό αυτό· 
επικροτεί εν προκειμένω τη δέσμευση των 
προεδριών του Συμβουλίου να 
εξασφαλίσουν ανοικτό και 
εποικοδομητικό διάλογο σε συνεργασία 
με το Κοινοβούλιο στη διάρκεια 
ολόκληρης της διαδικασίας κατάρτισης 
του μελλοντικού ΠΔΠ και επιβεβαιώνει 
τη βούλησή του να δραστηριοποιηθεί σε 
στενή συνεργασία με το Συμβούλιο και
την Επιτροπή και εν πλήρη συμφωνία με 
τις διατάξεις της Συνθήκης της 
Λισαβόνας στη διάρκεια αυτής της 
διεργασίας διαπραγματεύσεων·

Or. en

Τροπολογία 1088
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 120

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

120. υπογραμμίζει τις αυστηρές απαιτήσεις 
πλειοψηφίας τόσο για το Κοινοβούλιο όσο 

120. υπογραμμίζει τις αυστηρές απαιτήσεις 
πλειοψηφίας τόσο για το Κοινοβούλιο όσο 
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και για το Συμβούλιο, και επισημαίνει ότι 
είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί πλήρως η 
Συνθήκη, η οποία απαιτεί από το 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, μέσω της διαδικασίας που 
οδηγεί στη θέσπιση του ΠΔΠ, να λάβουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για τον σκοπό αυτό· 
επικροτεί εν προκειμένω τη δέσμευση των 
προεδριών του Συμβουλίου να διευθύνουν 
τη διαδικασία κατάρτισης του μελλοντικού 
ΠΔΠ με πνεύμα δεκτικότητας και 
εποικοδομητικής συνεργασίας με το 
Κοινοβούλιο·

και για το Συμβούλιο, και επισημαίνει ότι 
είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί πλήρως η 
διάταξη της Συνθήκης σύμφωνα με το 
άρθρο 312, παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, η 
οποία απαιτεί από το Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή, μέσω της 
διαδικασίας που οδηγεί στη θέσπιση του 
ΠΔΠ, να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για 
τον σκοπό αυτό και, συνεπώς, προβλέπει 
ρητά ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων πρέπει να καταλήξουν 
σε συμφωνία επί κειμένου το οποίο να 
μπορεί να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο·
επισημαίνει ότι, πλην ορισμένων ειδικών 
διατάξεων που δεν συμβιβάζονται με τις 
διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
η εν ισχύι διοργανική συμφωνία 
εξακολουθεί να εφαρμόζεται εφόσον δεν 
τροποποιηθεί, αντικατασταθεί ή 
αναθεωρηθεί και ότι, εάν μέχρι το τέλος 
του 2013 δεν εγκριθεί ένα ΠΔΠ για την 
μετά το 2013 περίοδο, θα παραταθεί 
χρονικά η ισχύς των ανωτάτων ορίων και 
των λοιπών διατάξεων συναφών με το 
οικονομικό έτος 2013· επικροτεί εν 
προκειμένω τη δέσμευση των προεδριών 
του Συμβουλίου[1] να διευθύνουν τη 
διαδικασία κατάρτισης του μελλοντικού 
ΠΔΠ με πνεύμα δεκτικότητας και 
εποικοδομητικής συνεργασίας με το 
Κοινοβούλιο·
[1] Επιστολή του πρωθυπουργού Yves 
Leterme στον Πρόεδρο Buzek, με 
ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2010.

Or. en

Τροπολογία 1089
Bastiaan Belder

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 121
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

121. προτρέπει συνεπώς το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να συμμορφωθούν προς τη 
Συνθήκη και να καταβάλουν κάθε 
απαιτούμενη προσπάθεια για την ταχεία 
επίτευξη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο 
όσον αφορά μια λειτουργική μέθοδο 
εργασίας για τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ· επισημαίνει 
εκ νέου τη σύνδεση ανάμεσα σε μια 
μεταρρύθμιση των εσόδων και μια 
μεταρρύθμιση των εξόδων και ζητεί κατά 
συνέπεια μια σταθερή δέσμευση του 
Συμβουλίου να συζητήσει, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, τις 
προτάσεις σχετικά με τους νέους ιδίους 
πόρους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 1090
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 121

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

121. προτρέπει συνεπώς το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να συμμορφωθούν προς τη 
Συνθήκη και να καταβάλουν κάθε 
απαιτούμενη προσπάθεια για την ταχεία 
επίτευξη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο 
όσον αφορά μια λειτουργική μέθοδο 
εργασίας για τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ· επισημαίνει εκ 
νέου τη σύνδεση ανάμεσα σε μια 
μεταρρύθμιση των εσόδων και μια 
μεταρρύθμιση των εξόδων και ζητεί κατά 
συνέπεια μια σταθερή δέσμευση του 
Συμβουλίου να συζητήσει, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, τις 
προτάσεις σχετικά με τους νέους ιδίους 
πόρους·

121. προτρέπει συνεπώς το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να συμμορφωθούν προς τη 
Συνθήκη και να καταβάλουν κάθε 
απαιτούμενη προσπάθεια για την ταχεία 
επίτευξη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο 
όσον αφορά μια λειτουργική μέθοδο 
εργασίας για τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ·
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Or. en

Τροπολογία 1091
Reimer Böge εξ ονόματος της Ομάδας EPP

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 121

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

121. προτρέπει συνεπώς το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να συμμορφωθούν προς τη 
Συνθήκη και να καταβάλουν κάθε 
απαιτούμενη προσπάθεια για την ταχεία 
επίτευξη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο 
όσον αφορά μια λειτουργική μέθοδο 
εργασίας για τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ· επισημαίνει εκ 
νέου τη σύνδεση ανάμεσα σε μια 
μεταρρύθμιση των εσόδων και μια 
μεταρρύθμιση των εξόδων και ζητεί κατά 
συνέπεια μια σταθερή δέσμευση του 
Συμβουλίου να συζητήσει, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, τις 
προτάσεις σχετικά με τους νέους ιδίους 
πόρους·

121. προτρέπει συνεπώς το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να συμμορφωθούν προς τη 
Συνθήκη και να καταβάλουν κάθε 
απαιτούμενη προσπάθεια για την ταχεία 
επίτευξη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο 
όσον αφορά μια λειτουργική μέθοδο 
εργασίας για τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ· υπενθυμίζει 
ότι στο άρθρο 312, παράγραφος 5 της 
ΣΛΕΕ γίνεται ρητή αναφορά σε μία 
τέτοιας μορφής συμφωνία, σύμφωνα με 
την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και η Επιτροπή λαμβάνουν 
κάθε απαραίτητο μέτρο για να 
διευκολύνουν την έγκριση του ΠΔΠ·
επισημαίνει εκ νέου τη σύνδεση ανάμεσα 
σε μια μεταρρύθμιση των εσόδων και μια 
μεταρρύθμιση των εξόδων και ζητεί κατά 
συνέπεια μια σταθερή δέσμευση του 
Συμβουλίου να συζητήσει, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, τις 
προτάσεις σχετικά με τους νέους ιδίους 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 1092
Robert Goebbels

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 121

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

121. προτρέπει συνεπώς το Συμβούλιο και 
την Επιτροπή να συμμορφωθούν προς τη 
Συνθήκη και να καταβάλουν κάθε 

121. επιμένει συνεπώς ότι το Συμβούλιο 
και η Επιτροπή θα συμμορφωθούν προς τη 
Συνθήκη και θα καταβάλουν κάθε 
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απαιτούμενη προσπάθεια για την ταχεία 
επίτευξη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο 
όσον αφορά μια λειτουργική μέθοδο 
εργασίας για τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ· επισημαίνει εκ 
νέου τη σύνδεση ανάμεσα σε μια 
μεταρρύθμιση των εσόδων και μια 
μεταρρύθμιση των εξόδων και ζητεί κατά 
συνέπεια μια σταθερή δέσμευση του 
Συμβουλίου να συζητήσει, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, τις 
προτάσεις σχετικά με τους νέους ιδίους 
πόρους·

απαιτούμενη προσπάθεια για την ταχεία 
επίτευξη συμφωνίας με το Κοινοβούλιο 
όσον αφορά μια λειτουργική μέθοδο 
εργασίας για τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης του ΠΔΠ· επισημαίνει εκ 
νέου τη σύνδεση ανάμεσα σε μια 
μεταρρύθμιση των εσόδων και μια 
μεταρρύθμιση των εξόδων και ζητεί κατά 
συνέπεια μια σταθερή δέσμευση του 
Συμβουλίου να συζητήσει, στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, τις 
προτάσεις σχετικά με τους νέους ιδίους 
πόρους·

Or. fr

Τροπολογία 1093
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Andrew 
Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 121 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

121 a. προτείνει να συγκληθεί 
διακοινοβουλευτική διάσκεψη με τη 
συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς 
και της Επιτροπής και του Συμβουλίου, 
για την εκκίνηση ευρείας κλίμακας 
διαλόγου σχετικά με τον σκοπό, το εύρος 
και την κατεύθυνση της αναθεώρησης 
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
της Ένωσης και τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος εσόδων· προτρέπει τα εθνικά 
κοινοβούλια να στείλουν στην εν λόγω 
διάσκεψη βουλευτές μέλη τους με 
αρμοδιότητες επί των δαπανών και επί 
του ελέγχου του προϋπολογισμού·

Or. en
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Τροπολογία 1094
Bas Eickhout, Andrew Duff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 121 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

121 β. ζητεί τουλάχιστον να κινηθεί 
δημόσιος διάλογος για τα θέματα αυτά σε 
επίπεδο ΕΕ, μέσω της σύγκλησης 
διασκέψεως υπό μορφή συνεδρίου 
σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση 
της Ένωσης, στον οποίο να 
συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τα τρία 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μέλη από 
τα εθνικά κοινοβούλια·

Or. en


