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Τροπολογία 1
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επιδοκιμάζει την αύξηση των 
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και 
των πιστώσεων πληρωμών στον Τομέα 4 
σε σύγκριση με το τρέχον έτος και τη 
θεωρεί επειγόντως απαραίτητη μετά από 
σημαντικές περικοπές αλλά επισημαίνει 
ότι η αύξηση εξακολουθεί να μην επαρκεί 
για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕ· 
τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία να 
εξασφαλισθεί η κατάλληλη 
χρηματοδότηση για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της ΕΕ προκειμένου να 
ανταποκριθεί στους φιλόδοξους στόχους 
που τέθηκαν στη συνθήκη της 
Λισαβόνας·

1. σημειώνει την αύξηση των πιστώσεων 
αναλήψεων υποχρεώσεων και των 
πιστώσεων πληρωμών στον Τομέα 4 σε 
σύγκριση με το τρέχον έτος μετά από 
σημαντικές περικοπές σχετικά με την 
αναπτυξιακή βοήθεια και την επίλυση 
εμφυλίων συγκρούσεων/διαμεσολάβηση, 
τον αφοπλισμό και τα προγράμματα 
αφοπλισμού, αποστράτευσης και 
επανένταξης τονίζει ότι έχει ζωτική 
σημασία να εξασφαλισθεί η κατάλληλη 
χρηματοδότηση για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της ΕΕ όπως είναι η 
εξάλειψη της φτώχειας, η βιώσιμη 
ανάπτυξη και οι αναπτυξιακοί στόχοι της 
χιλιετίας, ο έλεγχος των εξοπλισμών, το 
καθεστώς NPT (μη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων) και ο πυρηνικός 
αφοπλισμός, η ειρηνική επίλυση των 
συγκρούσεων, η προαγωγή ισόρροπων 
οικονομικών σχέσεων, δίκαιου εμπορίου 
και δίκαιης κατανομής των παγκόσμιων 
πόρων και του πλούτου, για να 
εξασφαλίζεται σταθερότητα και ευημερία 
στην ΕΕ και τον κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 2
Fabio Massimo Castaldo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3



PE537.269v01-00 4/11 AM\1032571EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει συγκεκριμένα ότι ακόμη μια 
φορά έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
ανεπαρκής χρηματοδότηση για την 
Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση 
Ανατολή, την Παλαιστίνη και το Γραφείο 
Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους 
Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς 
Ανατολή (UNRWA) και ζητεί να 
χορηγηθούν επαρκείς πόροι· 

3. σημειώνει συγκεκριμένα ότι ακόμη μια 
φορά έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
ανεπαρκής χρηματοδότηση για την
Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση 
Ανατολή, την Παλαιστίνη και το Γραφείο 
Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους 
Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς 
Ανατολή (UNRWA)· τονίζει ότι υπό το 
φως της συνεχιζόμενης ανθρωπιστικής 
κρίσης, της αύξησης του αριθμού των 
προσφύγων, της κατάστασης επί τόπου 
και της καταστροφής ζωτικής σημασίας 
υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας 
χρειάζεται να αυξηθούν οι πόροι·

Or. en

Τροπολογία 3
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει συγκεκριμένα ότι ακόμη μια 
φορά έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
ανεπαρκής χρηματοδότηση για την 
Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση 
Ανατολή, την Παλαιστίνη και το Γραφείο 
Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους 
Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς 
Ανατολή (UNRWA) και ζητεί να 
χορηγηθούν επαρκείς πόροι· 

3. σημειώνει συγκεκριμένα ότι ακόμη μια 
φορά έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
ανεπαρκής χρηματοδότηση για την 
Ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση 
Ανατολή, την Παλαιστίνη και το Γραφείο 
Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους 
Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς 
Ανατολή (UNRWA) και ζητεί να 
χορηγηθούν επαρκείς πόροι, συγκεκριμένα 
δεδομένης της επί του παρόντος 
επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 4
Zigmantas Balčytis
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. τονίζει την ανησυχητική κατάσταση σε 
σχέση με τις πιστώσεις πληρωμών στον 
Τομέα 4, οι οποίες, παρά την σημαντική 
αύξηση σε σύγκριση με το τρέχον έτος που 
προβλέπεται από την Επιτροπή, μπορεί να 
μην ικανοποιήσει τις επί τόπου ανάγκες·

4. τονίζει την ανησυχητική κατάσταση σε 
σχέση με τις πιστώσεις πληρωμών στον 
Τομέα 4, οι οποίες, παρά την σημαντική 
αύξηση σε σύγκριση με το τρέχον έτος που 
προβλέπεται από την Επιτροπή, μπορεί να 
μην ικανοποιήσει τις επί τόπου ανάγκες·
σημειώνει ωστόσο και επιδοκιμάζει την 
απόφαση για εξίσωση των αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πληρωμών για το 
Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας·

Or. en

Τροπολογία 5
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία τις 
μεγάλες περικοπές σε πιστώσεις 
πληρωμών για το Μέσο που συμβάλει στην 
Σταθερότητα και την Ειρήνη το οποίο ήδη 
ευρίσκεται σε δυσχερή θέση μετά από το 
έλλειμμα των πιστώσεων πληρωμών 
κατά το τρέχον έτος που μπορεί μόνον να 
οξυνθεί με τις νέες περικοπές· 

5. σημειώνει τις περικοπές σε πιστώσεις 
πληρωμών για τον μηχανισμό συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη από τον οποίον 
χρηματοδοτούνται δαπάνες που 
σχετίζονται με την ΚΠΑΑ, όπως είναι 
αποστολές στρατιωτικής ή 
πολιτικοστρατιωτικής εκπαίδευσης·
υποστηρίζει τις ριζικές περικοπές ή 
ακόμη και τον τερματισμό των σχετικών 
με την ΚΠΑΑ δαπανών είτε στο πλαίσιο 
του μηχανισμού συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη είτε εκτός 
αυτού του πλαισίου· τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι να κρατηθούν οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων για τους 
μείζονες χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 
της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, όπως 
είναι η αναπτυξιακή και ανθρωπιστική 
βοήθεια·
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Or. en

Τροπολογία 6
Reinhard Bütikofer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία τις 
μεγάλες περικοπές σε πιστώσεις 
πληρωμών για το Μέσο που συμβάλει στην 
Σταθερότητα και την Ειρήνη το οποίο ήδη
ευρίσκεται σε δυσχερή θέση μετά από το 
έλλειμμα των πιστώσεων πληρωμών κατά 
το τρέχον έτος που μπορεί μόνον να 
οξυνθεί με τις νέες περικοπές· 

5. σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία τις 
μεγάλες περικοπές σε πιστώσεις 
πληρωμών για τον μηχανισμό συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη ο οποίος 
ευρίσκεται σε δυσχερή θέση 
αντιμετωπίζοντας έλλειψη πιστώσεων 
πληρωμών η οποία ήδη περιορίζει την 
ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε 
επείγουσες κρίσεις κατά το τρέχον έτος·
σημειώνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί 
μόνον να οξυνθεί με τις νέες περικοπές·

Or. en

Τροπολογία 7
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει με ιδιαίτερη ανησυχία τις 
μεγάλες περικοπές σε πιστώσεις 
πληρωμών για το Μέσο που συμβάλει στην 
Σταθερότητα και την Ειρήνη το οποίο ήδη 
ευρίσκεται σε δυσχερή θέση μετά από το 
έλλειμμα των πιστώσεων πληρωμών κατά 
το τρέχον έτος που μπορεί μόνον να 
οξυνθεί με τις νέες περικοπές· 

5. σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία τις 
μεγάλες περικοπές σε πιστώσεις 
πληρωμών για τον μηχανισμό συμβολής στη 
σταθερότητα και την ειρήνη ο οποίος ήδη 
ευρίσκεται σε δυσχερή θέση μετά από το 
έλλειμμα των πιστώσεων πληρωμών κατά 
το τρέχον έτος που μπορεί μόνον να 
οξυνθεί με τις νέες περικοπές· τονίζει ότι 
ο μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη αποτελεί ζωτικής 
σημασίας εργαλείο για τις ενωσιακές 
δραστηριότητες διαχείρισης κρίσεων και 
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επίλυσης συγκρούσεων, για παράδειγμα 
στην Ουκρανία·

Or. en

Τροπολογία 8
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

απορρίπτει τις τεράστιες περικοπές στον 
τομέα 4 που προτείνει το Συμβούλιο, οι 
οποίες μόνον θα επιδεινώσουν την ήδη 
κρίσιμη κατάσταση, ειδικότερα όσον 
αφορά τις πληρωμές· αντιτίθεται 
κατηγορηματικά σε οιαδήποτε δυνάμει 
σύνδεση των διαπραγματεύσεων σχετικά 
με τον προϋπολογισμό 2015 με εκείνες 
σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού 
προϋπολογισμού 3·

Or. en

Τροπολογία 9
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 a. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να 
παρέχονται στην υπηρεσία της 
Επιτροπής για τα μέσα εξωτερικής 
πολιτικής επαρκείς πόροι για να 
προβαίνει στην υλοποίηση του 
μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα 
και την ειρήνη, των επιχειρήσεων 
ΚΕΠΠΑ, του μηχανισμού εταιρικής 
σχέσης και των αποστολών παρατήρησης 
της διεξαγωγής εκλογών δυνάμει του 
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Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία 
και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία 10
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία να χορηγηθούν 
επαρκείς πιστώσεις στην ΕΥΕΔ για το 
άνοιγμα αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ιράν 
σύμφωνα με το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 3 
Απριλίου 2014 σχετικά με την στρατηγική 
της ΕΕ έναντι του Ιράν. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 11
Cristian Dan Preda
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. τονίζει τη σημασία να χορηγηθούν 
επαρκείς πιστώσεις στην ΕΥΕΔ για το 
άνοιγμα αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ιράν 
σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις 3 Απριλίου 2014 
σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ έναντι 
του Ιράν. 

6. τονίζει τη σημασία να χορηγηθούν 
επαρκείς πιστώσεις στην ΕΥΕΔ για να 
προετοιμασθεί ένα δυνατό άνοιγμα 
αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Ιράν στην 
περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των 
διαπραγματεύσεων και σύμφωνα με το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την 
στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν·

Or. en
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Τροπολογία 12
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει την πρόσφατη ειδική 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σχετικά με τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης που δημοσιεύθηκε στις 30 
Ιουνίου 2014 και τις συστάσεις που 
διατυπώνονται για τόνωση της 
προστιθέμενης αξίας και αποδοτικότητας 
της ΕΥΕΔ, όπως είναι η συνεργασία με 
την Επιτροπή προς μετριασμό του 
αντικτύπου από τη δυσκαμψία των 
δημοσιονομικών διατάξεων και εκείνων 
του κανονισμού υπηρεσιακής 
καταστάσεων των υπαλλήλων της στην 
αποδοτικότητα των αντιπροσωπειών της 
ΕΕ με σκοπό να αφιερώνονται 
περισσότεροι πόροι στα πολιτικά 
καθήκοντα·

Or. en

Τροπολογία 13
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι 
η μεταφορά του κονδυλίου του 
προϋπολογισμού για τους ειδικούς 
εντεταλμένους της ΕΕ στον 
προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ για να 
στηριχθεί η καλύτερη ενσωμάτωσή τους 
στην ΕΥΕΔ, σύμφωνα με την πρόταση 
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που διατυπώνει η Ύπατη Εκπρόσωπος 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής στην 
Ανασκόπηση της ΕΥΕΔ, τη σύσταση του 
Κοινοβουλίου της 13ης Ιουνίου 2013 και 
την ειδική έκθεση 11/2014 του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Or. en

Τροπολογία 14
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη 
προσπάθεια που καταβάλλει η ΕΥΕΔ 
προς επικαιροποίηση των συστημάτων 
τεχνολογίας της πληροφορίας που 
χρησιμοποιεί και προς ενίσχυση των 
ικανοτήτων της για ασφάλεια της 
πληροφορίας· εξακολουθεί να ανησυχεί 
για τον δυσανάλογο αριθμό ανωτέρων 
θέσεων στην υπηρεσία·

Or. en

Τροπολογία 15
Zigmantas Balčytis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. παροτρύνει την Επιτροπή 
ακολουθώντας το παράδειγμα της ΕΥΕΔ 
να παρέχει κατ' έτος επικαιροποιημένα 
δεδομένα σχετικά με τον αριθμό 
προσωπικού της Επιτροπής στις 
αντιπροσωπείες, τόσο υπαλλήλων του 
οργάνου όσο και εξωτερικού 
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προσωπικού, παρέχοντας ανάλυση κατά 
χώρα και Γενική Διεύθυνση και 
δηλώνοντας το κονδύλιο του 
προϋπολογισμού από το οποίο 
χρηματοδοτούνται, για να δίδεται η 
δυνατότητα στις αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές να αποτιμάνε 
καλύτερα τις δραστηριότητες της 
Επιτροπής ανά τον κόσμο·

Or. en


