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Σχέδιο τροπολογίας 370 === REGI/6510 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 04 01 — Ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Συνοχής (προ του 2007)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 01 p.m. 431 450 637 p.m. 90 000 000 p.m. 70 000 000 20 000 000 p.m. 90 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο p.m. 431 450 637 p.m. 90 000 000 p.m. 70 000 000 20 000 000 p.m. 90 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 980 === EPP//7556 ===

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 04 02 — Ολοκλήρωση του Ταμείου Συνοχής (2007-2013)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 02 p.m. 10 487 806 
882 p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000 53 000 000 p.m. 2 521 266 000

Αποθεματικό

Σύνολο p.m. 10 487 806 
882 p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000 53 000 000 p.m. 2 521 266 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Παρότι το Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για εμπροσθοβαρή καταβολή των 
πιστώσεων πληρωμών για την Ελλάδα το 2015 και το 2016, θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί σαφής λύση για τη 
χρηματοδότηση του κονδυλίου ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2016. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν 
προτείνει διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι 
πρόσθετες ανάγκες πληρωμών και να μην τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων ή η 
εκτέλεση του σχεδίου πληρωμών 2015-2016, θα πρέπει εν προκειμένω να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο 
περιθώριο πληρωμών για το 2016. Προτείνεται η αναλογική κατανομή πιστώσεων πληρωμών ύψους 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1157 === S&D//7060 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Άρθρο 13 04 02 — Ολοκλήρωση του Ταμείου Συνοχής (2007-2013)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 02 p.m. 10 487 806 
882 p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000 53 000 000 p.m. 2 521 266 000

Αποθεματικό

Σύνολο p.m. 10 487 806 
882 p.m. 2 468 266 000 p.m. 2 468 266 000 53 000 000 p.m. 2 521 266 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα 
(πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού περί καθορισμού ειδικών διατάξεων όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την Ελλάδα (COM (2015) 365)) δεν αντικατοπτρίζονται στο προτεινόμενο επίπεδο των 
πιστώσεων πληρωμών για το 2016. Οι επηρεαζόμενες γραμμές του προϋπολογισμού πρέπει να ενισχυθούν 
με τη μερική χρησιμοποίηση του διαθέσιμου συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2016.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4063 === BUDG/4063 ===

Κατάθεση: Bas Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 04 60 — Ταμείο Συνοχής — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και προϋποθέσεις για την αποδέσμευση του αποθεματικού 
ως εξής:

Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 -873 848 401 -407 780 644 7 864 635 611 3 670 025 792

Αποθεματικό 873 848 401 407 780 644 873 848 401 407 780 644

Σύνολο 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 8 738 484 012 4 077 806 436

Προϋποθέσεις αποδέσμευσης του αποθεματικού:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Μέρος της πίστωσης (10%) θα εγγραφεί στο αποθεματικό. Το ποσό που θα εγγραφεί στο αποθεματικό θα 
αποδεσμευτεί εάν τα κράτη μέλη παράσχουν εθνική δήλωση. Τα κράτη μέλη που δεν παρέχουν εθνική 
δήλωση δεν μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της πίστωσης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση είναι προϋπόθεση για να παρέχεται χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής. Εάν η δημοσιονομική διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ είναι προβληματική στα κράτη μέλη, η 
χρηματοδότηση του αντίστοιχου κράτους μέλους πρέπει να περικόπτεται με σκοπό να παρέχεται οικονομικό 
κίνητρο για να βελτιώσει τη δημοσιονομική του διαχείριση 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4387 === BUDG/4387 ===

Κατάθεση: Tamás Deutsch, Επιτροπή Προϋπολογισμών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Άρθρο 13 04 60 — Ταμείο Συνοχής — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4492 === BUDG/4492 ===

Κατάθεση: Valentinas Mazuronis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 04 60 — Ταμείο Συνοχής — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4606 === BUDG/4606 ===

Κατάθεση: Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía 
Torres Martínez, Sofia Sakorafa

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 04 60 — Ταμείο Συνοχής — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 18 449 737 8 756 933 749 4 096 256 173

Αποθεματικό

Σύνολο 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 18 449 737 8 756 933 749 4 096 256 173

Παρατηρήσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη στήριξη από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 
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«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Το 
Ταμείο Συνοχής θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ) μικρότερο από το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης. Οι επενδύσεις πρέπει να 
επικεντρώνονται σε περιφερειακές χώρες, ιδίως δε σε εκείνες τις περιφέρειες που πλήττονται 
περισσότερο από τις κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις των ανισορροπιών που 
οφείλονται στο σύστημα του ευρώ και επιδεινώνονται περαιτέρω από τις πολιτικές λιτότητας, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Αύξησης χρήζει ιδίως το καθεστώς προχρηματοδότησης για τα 
σχέδια που έχουν εγκριθεί για τις εν λόγω περιφέρειες. Η πίστωση εξασφαλίζει την δέουσα ισορροπία 
βάσει των ιδιαιτέρων αναγκών του κάθε κράτους μέλους σε θέματα επενδύσεων και υποδομών και 
ταυτόχρονα προορίζεται να υποστηρίξει: Η πίστωση αυτή εξασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία και 
ανταποκρίνεται στις ειδικές για κάθε κράτος μέλος ανάγκες για επενδύσεις και υποδομές και παράλληλα 
προορίζεται να στηρίζει:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

— επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και ενέργειας, με στόχο την σημαντική αύξηση του 
αριθμού των εξειδικευμένων θέσεων απασχόλησης που απαιτούνται για την βελτίωση αυτού του 
βασισμένου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μοντέλου εκβιομηχάνισης και την αντίστοιχη παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων στους τομείς που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
ενέργεια και παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη,

– διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της υποδομής των μεταφορών, σύμφωνα με τους προσανατολισμούς 
που εγκρίθηκαν με την απόφαση αριθ. 661/2010/ΕΕ.

– περιφέρειες με δείκτη ανεργίας άνω του μέσου όρου. Η πίστωση αυτή εξασφαλίζει την κατάλληλη 
ισορροπία και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κράτους μέλους για επενδύσεις και 
υποδομές και παράλληλα προορίζεται να στηρίζει επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης 
και ενέργειας, με στόχο την σημαντική αύξηση του αριθμού των εξειδικευμένων θέσεων 
απασχόλησης που απαιτούνται για την βελτίωση αυτού του βασισμένου στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας μοντέλου εκβιομηχάνισης και την αντίστοιχη παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η οικονομική κρίση είχε ιδιαίτερο σοβαρό αντίκτυπο στις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ· είναι επομένως 
αναγκαίο να δοθεί ώθηση στις οικονομίες αυτές. Στόχος είναι να ενισχυθεί το παραγωγικό μοντέλο, 
προσεγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο δημιουργίας απασχόλησης, με κατάλληλα επιλεγμένες επενδύσεις 
που μπορούν να δημιουργήσουν αξιοπρεπή απασχόληση και νέες οικολογικά βιώσιμες δραστηριότητες. 

Η προτεινόμενη αύξηση ισούται με το ανώτατο όριο που προβλέπει για το 2016 το ΠΔΠ 2014-2020 εξαιτίας 
των εξαιρετικών συνθηκών που προβλέπονται στην κρίσιμη τούτη περίοδο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 981 === EPP//7557 ===

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 04 60 — Ταμείο Συνοχής — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Παρότι το Κοινοβούλιο στηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής για εμπροσθοβαρή καταβολή των 
πιστώσεων πληρωμών για την Ελλάδα το 2015 και το 2016, θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί σαφής λύση για τη 
χρηματοδότηση του κονδυλίου ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2016. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν 
προτείνει διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016, προκειμένου να καλυφθούν οι 
πρόσθετες ανάγκες πληρωμών και να μην τεθεί σε κίνδυνο η χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων ή η 
εκτέλεση του σχεδίου πληρωμών 2015-2016, θα πρέπει εν προκειμένω να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο 
περιθώριο πληρωμών για το 2016. Προτείνεται η αναλογική κατανομή πιστώσεων πληρωμών ύψους 1 
δισεκατομμυρίου ευρώ στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1067 === GUE//7302 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 13 04 60 — Ταμείο Συνοχής — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 122 193 564 8 756 933 749 4 200 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 18 449 737 122 193 564 8 756 933 749 4 200 000 000

Παρατηρήσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη στήριξη από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου 
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Το 
Ταμείο Συνοχής θα εξακολουθήσει να στηρίζει τα κράτη μέλη με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό 
εισόδημα (ΑΕΕ) μικρότερο από το 90 % του μέσου όρου της Ένωσης. Οι επενδυτικές δραστηριότητες 
επικεντρώνεται σε περιφερειακές χώρες, ιδίως δε το σύστημα προχρηματοδότησης θα δώσει 
προτεραιότητα σε έργα στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από τις κοινωνικές, οικονομικές 
και δημοσιονομικές επιπτώσεις των ανισορροπιών, οι οποίες ενισχύονται από το σύστημα του ευρώ και 
επιδεινώνονται περαιτέρω από τις πολιτικές λιτότητας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Η 
πίστωση αυτή εξασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία και ανταποκρίνεται στις ειδικές για κάθε κράτος μέλος 
ανάγκες για επενδύσεις και υποδομές και παράλληλα προορίζεται να στηρίζει:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή εξασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 
κράτους μέλους για επενδύσεις και υποδομές και παράλληλα προορίζεται να στηρίζει:
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– επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο 
την προώθηση ενός νέου μοντέλου εκβιομηχάνισης και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών,

– επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων στους τομείς που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
ενέργεια και παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη, διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της υποδομής 
των μεταφορών, σύμφωνα με τους προσανατολισμούς που εγκρίθηκαν με βάση την απόφαση 
661/2010/ΕΕ.Νομική βάση

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1084/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

– επενδύσεις στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων στους τομείς που έχουν σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και 
ενέργεια και παρουσιάζουν περιβαλλοντικά οφέλη,

– διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της υποδομής των μεταφορών, σύμφωνα με τους προσανατολισμούς 
που εγκρίθηκαν με την απόφαση αριθ. 661/2010/ΕΕ.

Νομικές βάσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 
(ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η οικονομική κρίση είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στις χώρες της περιφέρειας της ΕΕ· είναι επομένως αναγκαίο 
να δοθεί ώθηση στις οικονομίες αυτές. Στόχος είναι να ενισχυθεί το παραγωγικό μοντέλο, προσεγγίζοντας 
το υψηλότερο επίπεδο δημιουργίας απασχόλησης, με κατάλληλα επιλεγμένες επενδύσεις που μπορούν να 
δημιουργήσουν αξιοπρεπή απασχόληση και νέες οικολογικά βιώσιμες δραστηριότητες. Η προτεινόμενη 
αύξηση ανέρχεται μέχρι το ανώτατο όριο του ΠΔΠ 2014-2020 για το 2016, λόγω των έκτακτων 
περιστάσεων που επικρατούν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 371 === REGI/6511 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 13 04 60 — Ταμείο Συνοχής — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 22 193 564 8 738 484 012 4 100 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1158 === S&D//7061 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 04 60 — Ταμείο Συνοχής — Στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 60 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 10 173 251 
052 1 641 334 101 8 738 484 012 4 100 000 000 8 738 484 012 4 077 806 436 111 193 564 8 738 484 012 4 189 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα 
(πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού περί καθορισμού ειδικών διατάξεων όσον αφορά ειδικά 
μέτρα για την Ελλάδα (COM (2015) 365)) δεν αντικατοπτρίζονται στο προτεινόμενο επίπεδο των 
πιστώσεων πληρωμών για το 2016. Οι επηρεαζόμενες γραμμές του προϋπολογισμού πρέπει να ενισχυθούν 
με τη μερική χρησιμοποίηση του διαθέσιμου συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2016.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4388 === BUDG/4388 ===

Κατάθεση: Tamás Deutsch, Επιτροπή Προϋπολογισμών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 13 04 61 01 — Ταμείο Συνοχής — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 61 01 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496

Αποθεματικό

Σύνολο 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4491 === BUDG/4491 ===

Κατάθεση: Valentinas Mazuronis

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 13 04 61 01 — Ταμείο Συνοχής — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 61 01 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496
Αποθεματικό

Σύνολο 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 372 === REGI/6512 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 13 04 61 01 — Ταμείο Συνοχής — Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 04 61 01 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496
Αποθεματικό

Σύνολο 24 000 000 20 134 363 26 000 000 22 106 496 26 000 000 20 606 496 1 500 000 26 000 000 22 106 496

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 14 === AFET/5011 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 13 05 03 01 — Ολοκλήρωση της διασυνοριακής συνεργασίας (ΟΔΣ) — Συμβολή του υποτομέα 1β

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 05 03 01 p.m. 36 414 434 p.m. 24 321 680 p.m. 24 321 680 p.m. 24 321 680
Αποθεματικό
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Σύνολο p.m. 36 414 434 p.m. 24 321 680 p.m. 24 321 680 p.m. 24 321 680

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 7 === AFET/5003 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 13 05 63 02 — Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) — Συμβολή του τομέα 4

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 05 63 02 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502

Αποθεματικό

Σύνολο 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4565 === BUDG/4565 ===

Κατάθεση: Tamás Deutsch, Andor Deli

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 13 05 63 02 — Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) — Συμβολή του τομέα 4

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 05 63 02 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502
Αποθεματικό

Σύνολο 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 373 === REGI/6513 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Θέση 13 05 63 02 — Διασυνοριακή συνεργασία (ΔΣ) — Συμβολή του τομέα 4

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 05 63 02 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502

Αποθεματικό

Σύνολο 17 541 590 p.m. 25 050 502 25 050 502 15 050 502 10 050 502 10 000 000 15 000 000 25 050 502 25 050 502

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 40 === AFET/5066 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 13 07 01 — Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της 
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000
Αποθεματικό

Σύνολο 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας προς την Επιτροπή Αγνοουμένων (CMP) στην Κύπρο, η οποία 
επιτελεί τεράστιο ανθρωπιστικό έργο. Η αύξηση της χρηματοδοτικής βοήθειας κατά 3.000.000 EUR θα 
συμβάλει αποφασιστικά στην αποστολή της CMP και στη στήριξη της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για 
την Πολιτιστική Κληρονομιά (TCCH), προάγοντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη και την συμφιλίωση 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, τα 2/3 των πιστώσεων πρέπει να διοχετευτούν στη CMP και το 
1/3 στη TCCH. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να ασκήσει έλεγχο 
στον τρόπο με τον οποίο διανέμονται και δαπανώνται οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4101 === BUDG/4101 ===

Κατάθεση: Eleni Theocharous, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Neoklis Sylikiotis, Takis 
Hadjigeorgiou, Lefteris Christoforou

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 13 07 01 — Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της 
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αποθεματικό

Σύνολο 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας προς την Επιτροπή Αγνοουμένων (CMP) στην Κύπρο, η οποία 
επιτελεί τεράστιο ανθρωπιστικό έργο. Η αύξηση της χρηματοδοτικής βοήθειας κατά 3.000.000 EUR θα 
συμβάλει αποφασιστικά στην αποστολή της CMP και στη στήριξη της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για 
την Πολιτιστική Κληρονομιά (TCCH), προάγοντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη και την συμφιλίωση 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, τα 2/3 των πιστώσεων πρέπει να διοχετευτούν στη CMP και το 
1/3 στην TCCH. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να ασκήσει έλεγχο 
στον τρόπο με τον οποίο διανέμονται και δαπανώνται οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4114 === BUDG/4114 ===

Κατάθεση: Reimer Böge, Επιτροπή Προϋπολογισμών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 13 07 01 — Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της 
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 2 000 000 33 212 000 23 782 000

Αποθεματικό

Σύνολο 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 2 000 000 33 212 000 23 782 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη πρόοδο στις συνομιλίες ειρήνευσης και συμφιλίωσης στην Κύπρο, θα 
πρέπει να διατεθούν πρόσθετες πιστώσεις, ώστε να τεκμηριωθούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 
και να επιταχυνθεί η διαδικασία συμφιλίωσης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 994 === EPP//7585 ===

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 13 07 01 — Χρηματοδοτική στήριξη με σκοπό την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της 
Τουρκοκυπριακής Κοινότητας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

13 07 01 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000
Αποθεματικό

Σύνολο 30 600 000 18 722 539 31 212 000 23 782 000 31 212 000 23 782 000 3 000 000 1 500 000 34 212 000 25 282 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας προς την Επιτροπή Αγνοουμένων (CMP) στην Κύπρο, η οποία 
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επιτελεί τεράστιο ανθρωπιστικό έργο. Η αύξηση της χρηματοδοτικής βοήθειας κατά 3.000.000 EUR θα 
συμβάλει αποφασιστικά στην αποστολή της CMP και στη στήριξη της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για 
την Πολιτιστική Κληρονομιά (TCCH), προάγοντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη και την συμφιλίωση 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Ως εκ τούτου, τα 2/3 των πιστώσεων πρέπει να διοχετευτούν στη CMP και το 
1/3 στην TCCH. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και να ασκήσει έλεγχο 
στον τρόπο με τον οποίο διανέμονται και δαπανώνται οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 447 === IMCO/6581 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 14 01 01 — Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής 
«Φορολογία και τελωνειακή ένωση»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 01 01 45 992 775 45 992 775 46 339 092 46 339 092 46 079 507 46 079 507 259 585 259 585 46 339 092 46 339 092
Αποθεματικό

Σύνολο 45 992 775 45 992 775 46 339 092 46 339 092 46 079 507 46 079 507 259 585 259 585 46 339 092 46 339 092

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 448 === IMCO/6582 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 14 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 01 02 01 5 245 171 5 245 171 5 188 752 5 188 752 5 173 085 5 173 085 15 667 15 667 5 188 752 5 188 752
Αποθεματικό

Σύνολο 5 245 171 5 245 171 5 188 752 5 188 752 5 173 085 5 173 085 15 667 15 667 5 188 752 5 188 752

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 449 === IMCO/6583 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Θέση 14 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης των Τελωνείων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 01 04 01 100 000 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000 25 000 25 000 100 000 100 000

Αποθεματικό

Σύνολο 100 000 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000 25 000 25 000 100 000 100 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 450 === IMCO/6584 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 14 02 01 — Στήριξη της λειτουργίας και εκσυγχρονισμός της τελωνειακής ένωσης

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 02 01 68 801 000 37 809 192 71 733 000 57 000 000 70 753 000 42 000 000 980 000 15 000 000 71 733 000 57 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 68 801 000 37 809 192 71 733 000 57 000 000 70 753 000 42 000 000 980 000 15 000 000 71 733 000 57 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 451 === IMCO/6585 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 14 02 02 — Προσχώρηση σε διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των τελωνείων 

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 02 02 1 096 552 985 479 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 040 000 75 000 1 115 000 1 115 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 096 552 985 479 1 115 000 1 115 000 1 115 000 1 040 000 75 000 1 115 000 1 115 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4142 === BUDG/4142 ===

Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 14 03 01 — Βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι νομικές βάσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 03 01 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 1 500 000 1 000 000 32 809 000 23 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 1 500 000 1 000 000 32 809 000 23 500 000

Νομικές βάσεις:
Μετά την παράγραφο:
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .......... 347 της 20.12.2013, σ. 25), και 
ιδίως το άρθρο 5.

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της είσπραξης φόρων σε όλη την Ευρώπη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Διάθεση επιπλέον ποσού για τη συγκριτική ανάλυση των φορολογικών συστημάτων ή της είσπραξης των 
φόρων και για τον καθορισμό μηχανισμών ορθών πρακτικών. Αργότερα, για τον προγραμματισμό της 
εφαρμογής αυτών των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 392 === ECON/6306 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 14 03 01 — Βελτίωση της λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 03 01 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 140 000 5 000 000 31 449 000 27 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 31 025 000 19 488 194 31 449 000 27 500 000 31 309 000 22 500 000 140 000 5 000 000 31 449 000 27 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

Αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη το γεγονός ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντανακλάται η 
σημασία του προγράμματος Fiscalis 2020 και της κύριας προτεραιότητας αυτού, δηλαδή η βελτίωση της 
ορθής λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των χωρών 
που συμμετέχουν, των φορολογικών αρχών τους και των υπαλλήλων τους. Δεδομένου ότι πρέπει να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε θέματα φορολογίας, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή 
η απότομη μείωση των πληρωμών με την μορφή που προβλέπεται στην πρόταση του Συμβουλίου.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4128 === BUDG/4128 ===

Κατάθεση: Victor Negrescu
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 14 03 77

Ονομασία:
Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 14 03 77 01
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 03 77 01 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — χρηματοοικονομική διοίκηση μεγάλων φορολογουμένων

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Ο στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου συνίσταται στον προσδιορισμό των ευρωπαϊκών πρακτικών 
όσον αφορά τη διαχείριση των μεγάλων φορολογουμένων και την προώθηση ανταλλαγών μεταξύ 
επαγγελματιών στον τομέα της δημοσιονομικής και φορολογικής διαχείρισης από διαφορετικές εθνικές 
και τοπικές διοικήσεις, με σκοπό τον καθορισμό των βέλτιστων λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στο να δημιουργήσει μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων που θα είναι σε θέση να 
προτείνει αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση των σημαντικότερων ευρωπαίων φορολογούμενων, 
ώστε να δημιουργηθεί ένα απλούστερο και ενιαίο φορολογικό σύστημα. Για να καταστεί το σχέδιο 
εφικτό, θα επιλεγεί ένα δείγμα συνεισφερόντων και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία μεταξύ 
γειτονικών χωρών.
Το σχέδιο θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας χρηματοοικονομικής διαδικτυακής πλατφόρμας για τους 
μεγάλους φορολογουμένους, που θα μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε κράτος μέλος και θα μπορεί να 
εξασφαλίσει την κυκλοφορία των φορολογικών στοιχείων μεταξύ των διαφόρων τοπικών και εθνικών 
διοικήσεων σε όλη την Ευρώπη. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει λάβει βαθμό αξιολόγησης Β/Γ με βάση την εκτίμηση που 
πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα δημιουργήσει μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων που θα είναι σε θέση να προτείνει 
αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση των σημαντικότερων ευρωπαίων φορολογούμενων, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα απλούστερο και ενιαίο φορολογικό σύστημα.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4146 === BUDG/4146 ===

Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 14 04 01 — Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 04 01 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 8 000 000 5 000 000 11 200 000 7 900 000

Αποθεματικό

Σύνολο 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 8 000 000 5 000 000 11 200 000 7 900 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:

Στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων, η πίστωση αυτή προορίζεται πρωτίστως να καλύψει:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– το κόστος διαβουλεύσεων, μελετών, αναλύσεων και εκτιμήσεων επιπτώσεων, 
– δραστηριότητες στον τομέα της δασμολογικής κατάταξης και της απόκτησης δεδομένων,

– επενδύσεις σε λογισμικό, 
– την παραγωγή και ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης ή κατάρτισης.

– Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς στην οποία ανήκουν κυρίως τα 
κράτη μέλη και που θα οδηγεί στην άρση των εμπορικών, τεχνικών, φορολογικών και διοικητικών 
εμποδίων μεταξύ αυτών των χωρών, σε κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία, σε μία 
διαδικασία εναρμόνισης των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων και στη θέσπιση και την εφαρμογή 
κοινών πολιτικών. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια οικονομική ένωση είναι αναγκαία η άρση των 
τελωνειακών ελέγχων εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ΕΕ είναι ο χώρος όπου ζουν περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι ελεύθεροι να ζουν, να 
εργάζονται, να σπουδάζουν, να αγοράζουν και να ταξιδεύουν, όποτε και όπου επιθυμούν σε κάποιο από τα 
κράτη μέλη της Ένωσης. Η δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς πρέπει να προωθηθεί με την 
αύξηση του προϋπολογισμού και της νομοθεσίας, ιδίως διότι προσφέρει πολλά οικονομικά και κοινωνικά 
οφέλη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4609 === BUDG/4609 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, 
Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 14 04 01 — Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές



19

Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 04 01 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 -3 200 000 -2 900 000 p.m. p.m.

Αποθεματικό

Σύνολο 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 -3 200 000 -2 900 000 p.m. p.m.

Παρατηρήσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες μελετών, συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, 
πληροφόρησης και δημοσιεύσεων που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος 
ή των δράσεων που υπάγονται στο παρόν άρθρο και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική και διοικητική 
βοήθεια η οποία δεν συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε 
εξωτερικούς συνεργάτες με ad hoc συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες χρηματοδότησης δράσεων που συμβάλλουν στην 
ολοκλήρωση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. 

Στηρίζει την τελωνειακή πολιτική και τη φορολογική πολιτική της Ένωσης και περιλαμβάνει δράσεις που 
δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα «Τελωνεία 2020» και «Fiscalis 2020». 

Στον τομέα της φορολογίας και των τελωνείων, η πίστωση αυτή προορίζεται πρωτίστως να καλύψει: 

– το κόστος διαβουλεύσεων, μελετών, αναλύσεων και εκτιμήσεων επιπτώσεων, 
– δραστηριότητες στον τομέα της δασμολογικής κατάταξης και της απόκτησης δεδομένων,

– επενδύσεις σε λογισμικό, 
– την παραγωγή και ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης ή κατάρτισης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η περαιτέρω ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, της λεγόμενης και εσωτερικής αγοράς, οδηγεί στην 
βαθμιαία αποξήλωση των υποδομών οικονομικής διακυβέρνησης των κυρίαρχων κρατών μελών. Η 
διαδικασία αυτή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με έννοιες όπως η σύγκλιση, η συνεργασία και η 
αλληλεγγύη αλλά αντιθέτως επιτείνει την οικονομική επικυριαρχία, τις αποκλίσεις και την ασύμμετρη 
ανάπτυξη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 452 === IMCO/6586 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 14 04 01 — Δημιουργία και ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

14 04 01 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 300 000 3 200 000 3 200 000
Αποθεματικό

Σύνολο 3 100 000 2 697 521 3 200 000 3 200 000 3 200 000 2 900 000 300 000 3 200 000 3 200 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=



20

Σχέδιο τροπολογίας 87 === CULT/5856 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 01 01 — Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής 
«Εκπαίδευση και πολιτισμός»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 01 45 046 795 45 046 795 45 164 600 45 164 600 44 911 594 44 911 594 253 006 253 006 45 164 600 45 164 600
Αποθεματικό

Σύνολο 45 046 795 45 046 795 45 164 600 45 164 600 44 911 594 44 911 594 253 006 253 006 45 164 600 45 164 600

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 88 === CULT/5857 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 15 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 02 01 3 743 403 3 743 403 3 298 903 3 298 903 3 269 784 3 269 784 29 119 29 119 3 298 903 3 298 903
Αποθεματικό

Σύνολο 3 743 403 3 743 403 3 298 903 3 298 903 3 269 784 3 269 784 29 119 29 119 3 298 903 3 298 903

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4611 === BUDG/4611 ===

Κατάθεση: Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 
Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 15 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης για το Erasmus+

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 04 01 11 000 000 11 000 000 10 444 400 10 444 400 10 444 400 10 444 400 1 555 600 1 555 600 12 000 000 12 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 11 000 000 11 000 000 10 444 400 10 444 400 10 444 400 10 444 400 1 555 600 1 555 600 12 000 000 12 000 000
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, ο πολιτιστικός και 
δημιουργικός τομέας έχει δει την χρηματοδότησή του να υφίσταται σημαντικές περικοπές, με αποτέλεσμα 
να καταγράφεται μείωση της πολιτιστικής παραγωγής και, κατ`επέκταση επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά την ελευθερία δημιουργίας, την κατανάλωση πολιτιστικών έργων και την επιβίωση του τομέα και 
των εργαζομένων του. Για να αντιστραφεί τούτη η τάση και για να τονωθεί η μετακίνηση και η 
κινητικότητα παραγόντων πολιτισμού προτείνεται αύξηση των διατιθέμενων ποσών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4612 === BUDG/4612 ===

Κατάθεση: Martina Anderson, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 
Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 
Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 01 04 02 — Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» — Υποπρόγραμμα 
«Πολιτισμός»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 04 02 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 1 685 600 1 685 600 2 500 000 2 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 1 685 600 1 685 600 2 500 000 2 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, ο πολιτιστικός και 
δημιουργικός τομέας έχει δει την χρηματοδότησή του να υφίσταται σημαντικές περικοπές, με αποτέλεσμα 
να καταγράφεται μείωση της πολιτιστικής παραγωγής και, κατ`επέκταση επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά την ελευθερία δημιουργίας, την κατανάλωση πολιτιστικών έργων και την επιβίωση του τομέα και 
των εργαζομένων του. Προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η τάση, προτείνεται αύξηση των διατιθέμενων 
ποσών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 79 === CULT/5846 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 01 04 02 — Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» — Υποπρόγραμμα 
«Πολιτισμός»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 04 02 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 16 620 16 620 831 020 831 020
Αποθεματικό

Σύνολο 806 970 806 970 831 020 831 020 814 400 814 400 16 620 16 620 831 020 831 020

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).



22

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4210 === BUDG/4210 ===

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 
De Backer, Claude Turmes

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 15 01 05 01 — Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν προγράμματα 
έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας 2020»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 05 01 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 13 770 13 770 1 961 984 1 961 984

Αποθεματικό

Σύνολο 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 13 770 13 770 1 961 984 1 961 984

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την 
τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από 
την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4613 === BUDG/4613 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Liadh Ní Riada, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 
Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 01 05 01 — Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν προγράμματα 
έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας 2020»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 05 01 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 145 093 145 093 2 093 307 2 093 307
Αποθεματικό

Σύνολο 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 145 093 145 093 2 093 307 2 093 307

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, ο πολιτιστικός και 
δημιουργικός τομέας έχει δει την χρηματοδότησή του να υφίσταται σημαντικές περικοπές, με αποτέλεσμα 
να καταγράφεται μείωση της πολιτιστικής παραγωγής και, κατ` επέκταση επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά την ελευθερία δημιουργίας, την κατανάλωση πολιτιστικών έργων και την επιβίωση του τομέα και 
των εργαζομένων του. Προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η τάση, προτείνεται αύξηση των διατιθέμενων 
ποσών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 212 === ITRE/5283 ===
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Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 01 05 01 — Δαπάνες για τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν προγράμματα 
έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας 2020»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 05 01 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 100 000 100 000 2 048 214 2 048 214
Αποθεματικό

Σύνολο 2 093 307 2 093 307 2 048 214 2 048 214 1 948 214 1 948 214 100 000 100 000 2 048 214 2 048 214

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4211 === BUDG/4211 ===

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 
De Backer, Claude Turmes

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 01 05 02 — Εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί προγράμματα έρευνας και καινοτομίας —
«Ορίζοντας 2020»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 05 02 653 250 653 250 659 782 659 782 659 782 659 782 -27 777 -27 777 632 005 632 005
Αποθεματικό

Σύνολο 653 250 653 250 659 782 659 782 659 782 659 782 -27 777 -27 777 632 005 632 005

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την 
τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από 
την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4212 === BUDG/4212 ===

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 
De Backer, Claude Turmes

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 01 05 03 — Άλλες δαπάνες διαχείρισης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας 
2020»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 05 03 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 152 338 152 338 1 091 588 1 091 588
Αποθεματικό

Σύνολο 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 152 338 152 338 1 091 588 1 091 588

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την 
τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από 
την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 213 === ITRE/5284 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 15 01 05 03 — Άλλες δαπάνες διαχείρισης για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας 
2020»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 05 03 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 200 000 200 000 1 139 250 1 139 250

Αποθεματικό

Σύνολο 1 085 000 1 085 000 1 139 250 1 139 250 939 250 939 250 200 000 200 000 1 139 250 1 139 250

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4614 === BUDG/4614 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 
Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 01 06 01 — Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού 
— Επιδότηση από το Erasmus+

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 06 01 26 312 000 26 312 000 26 112 100 26 112 100 26 112 100 26 112 100 887 900 887 900 27 000 000 27 000 000
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αποθεματικό

Σύνολο 26 312 000 26 312 000 26 112 100 26 112 100 26 112 100 26 112 100 887 900 887 900 27 000 000 27 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, ο πολιτιστικός και 
δημιουργικός τομέας έχει δει την χρηματοδότησή του να υφίσταται σημαντικές περικοπές, με αποτέλεσμα 
να καταγράφεται μείωση της πολιτιστικής παραγωγής και, κατ` επέκταση επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά την ελευθερία δημιουργίας, την κατανάλωση πολιτιστικών έργων και την επιβίωση του τομέα και 
των εργαζομένων του. Προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η τάση, προτείνεται αύξηση των διατιθέμενων 
ποσών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4628 === BUDG/4628 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 
Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 01 06 02 — Εκπαίδευση, Οπτικοακουστικά Θέματα και Πολιτισμός — Επιδότηση από τη 
«Δημιουργική Ευρώπη»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 01 06 02 12 164 000 12 164 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 801 000 801 000 13 000 000 13 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 12 164 000 12 164 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 12 199 000 801 000 801 000 13 000 000 13 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, ο πολιτιστικός και 
δημιουργικός τομέας έχει δει την χρηματοδότησή του να υφίσταται σημαντικές περικοπές, με αποτέλεσμα 
να καταγράφεται μείωση της πολιτιστικής παραγωγής και, κατ` επέκταση επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά την ελευθερία δημιουργίας, την κατανάλωση πολιτιστικών έργων και την επιβίωση του τομέα και 
των εργαζομένων του. Προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η τάση, προτείνεται αύξηση των διατιθέμενων 
ποσών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 833 === ALDE/8027 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 02 01 01 —  Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αποθεματικό

Σύνολο 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Σε εναρμόνιση με τον γενικό στόχο, ιδίως τους στόχους .......... στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– βελτίωση του επιπέδου βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας και τη συμβολή τους σε μια συνεκτική κοινωνία, κυρίως μέσω αυξημένων ευκαιριών 
μαθησιακής κινητικότητας και μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας,

– βελτίωση της ποιότητας, της αριστείας στην καινοτομία και της διεθνοποίησης σε επίπεδο εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ιδίως μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας ανάμεσα στους παρόχους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,

– προαγωγή της δημιουργίας και ευρύτερη γνωστοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, για 
τη συμπλήρωση μεταρρυθμίσεων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού 
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα 
πολιτικής, της καλύτερης χρήσης των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών,

– ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως μέσω της συνεργασίας 
μεταξύ Ένωσης και ιδρυμάτων τρίτων χωρών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ) και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας των 
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της προαγωγής της κινητικότητας 
και της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και των τρίτων 
χωρών και της στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες,

– βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών και προώθηση της ευρείας γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και της διαπολιτισμικής ευαισθησίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
μειονοτικών γλωσσών ή των γλωσσών υπό εξαφάνιση, 

– υποστήριξη της δωρεάν, υψηλής ποιότητας δημόσιας εκπαίδευσης με τρόπο που να εγγυάται ότι κανείς 
μαθητής δεν θα αποκλείεται ούτε θα υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τις σπουδές του σε οποιοδήποτε 
στάδιο για οικονομικούς λόγους, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρώτα έτη της σχολικής εκπαίδευσης, 
προκειμένου να αποφευχθεί η πρόωρη εγκατάλειψη των σχολικών σπουδών και να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ενσωμάτωση των παιδιών από τα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.

– Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας. Συνεπώς, σχέδια οικονομικής 
συνεργασίας μεταξύ ανώτατων ιδρυμάτων μουσικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων σπουδών 
φωνητικής και χορωδίας, για τη διευκόλυνση των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και την ενδυνάμωση 
των ικανών συμμετεχόντων ώστε να επιτύχουν στην αγορά εργασίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η κρίση έχει αναδείξει τον μείζονα ρόλο που μπορεί να παίξει η διαρκής μάθηση στην επίτευξη των στόχων 
του Europe 2020. Η κινητικότητα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διεύρυνση των ευκαιριών 
κατάρτισης και απασχόλησης, και αντιμετωπίζει επομένως τα προβλήματα της απασχόλησης. Το ΕΚ έχει 
ζητήσει την προώθηση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής παιδείας μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων, 
από την πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική κατάρτιση, και την ανάπτυξη 
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επιχειρησιακών δεξιοτήτων των δημιουργών (έκθεση 2010/2156(INI)).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 65 === CULT/5811 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 15 02 01 01 —  Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 15 000 000 10 000 000 1 466 010 600 1 513 812 182

Αποθεματικό

Σύνολο 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 15 000 000 10 000 000 1 466 010 600 1 513 812 182

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την εκπαίδευση στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», 
όπως η αύξηση του αριθμού των νέων με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα Erasmus + 
αποτελεί σημαντικό μέσο για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ως εκ τούτου η αύξηση των πιστώσεων είναι 
αναγκαία.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 961 === EPP//7534 ===

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 15 02 01 01 —  Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 10 000 000 5 000 000 1 461 010 600 1 508 812 182

Αποθεματικό

Σύνολο 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 10 000 000 5 000 000 1 461 010 600 1 508 812 182

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει καίρια σημασία για την επίτευξη των κύριων στόχων πολιτικής της ΕΕ στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Αποτελεί στρατηγική 
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό ως κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και την ευημερία. Το 
πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης, γεγονός που εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική χρήση των πρόσθετων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2016.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 107 === FEMM/6012 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

-------------------------------



28

SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 02 01 01 —  Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182
Αποθεματικό

Σύνολο 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Σε εναρμόνιση με τον γενικό στόχο, ιδίως τους στόχους .......... στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης και 
κατάρτισης:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– βελτίωση του επιπέδου βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ιδίως όσον αφορά τη συνάφειά τους με την 
αγορά εργασίας και τη συμβολή τους σε μια συνεκτική κοινωνία, κυρίως μέσω αυξημένων ευκαιριών 
μαθησιακής κινητικότητας και μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας, καταπολέμηση των στερεοτύπων ανάμεσα στα φύλα και 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ίσα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες,

– βελτίωση της ποιότητας, της αριστείας στην καινοτομία και της διεθνοποίησης σε επίπεδο εκπαίδευσης 
και κατάρτισης ιδίως μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας ανάμεσα στους παρόχους 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη,

– προαγωγή της δημιουργίας και ευρύτερη γνωστοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης, για 
τη συμπλήρωση μεταρρυθμίσεων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού 
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, κυρίως μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέματα 
πολιτικής, της καλύτερης χρήσης των μέσων της Ένωσης για τη διαφάνεια και την αναγνώριση και της 
διάδοσης ορθών πρακτικών,

– ενίσχυση της διεθνούς διάστασης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως μέσω της συνεργασίας 
μεταξύ Ένωσης και ιδρυμάτων τρίτων χωρών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ) και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της αύξησης της ελκυστικότητας των 
ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της υποστήριξης των εξωτερικών δράσεων της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της προαγωγής της κινητικότητας 
και της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ένωσης και των τρίτων 
χωρών και της στοχευμένης δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες,

– βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών και προώθηση της ευρείας γλωσσικής 
ποικιλομορφίας και της διαπολιτισμικής ευαισθησίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
μειονοτικών γλωσσών ή των γλωσσών υπό εξαφάνιση, 

– υποστήριξη της δωρεάν, υψηλής ποιότητας δημόσιας εκπαίδευσης με τρόπο που να εγγυάται ότι κανείς 
μαθητής δεν θα αποκλείεται ούτε θα υποχρεώνεται να εγκαταλείψει τις σπουδές του σε οποιοδήποτε 
στάδιο για οικονομικούς λόγους, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρώτα έτη της σχολικής εκπαίδευσης, 
προκειμένου να αποφευχθεί η πρόωρη εγκατάλειψη των σχολικών σπουδών και να εξασφαλιστεί η 
πλήρης ενσωμάτωση των παιδιών από τα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα.

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που 
εγγράφονται στην παρούσα θέση. Επισημαίνεται ότι τα ποσά αυτά, που προέρχονται από τις συνεισφορές 
των κρατών της ΕΖΕΣ και τα οποία εγγράφονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν 
έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του 
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δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο 
πλαίσιο του παραρτήματος «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης 
δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Παραδοσιακά, οι κοινωνίες συχνά αντιμετωπίζουν ορισμένα επαγγέλματα ως ανδρικά και κάποια άλλα ως 
γυναικεία. Τα στερεότυπα αυτά οδηγούν σε υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ορισμένα τμήματα της 
οικονομίας, όπως η επιστήμη και η μηχανική, με αποτέλεσμα να μειώνεται το ανθρώπινο δυναμικό που 
είναι διαθέσιμο για την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1170 === S&D//7074 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 02 01 01 —  Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της συνάφειάς του με την αγορά εργασίας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 01 01 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 14 000 000 14 000 000 1 465 010 600 1 517 812 182
Αποθεματικό

Σύνολο 1 348 476 000 1 100 675 667 1 451 010 600 1 503 812 182 1 451 010 600 1 503 812 182 14 000 000 14 000 000 1 465 010 600 1 517 812 182

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι πιστώσεις του προγράμματος Erasmus + πρέπει να αυξηθούν, δεδομένου ότι το μέσο αυτό διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για την εκπαίδευση, όπως ορίζονται στη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 962 === EPP//7535 ===

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 15 02 01 02 — Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας 
και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 01 02 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 2 000 000 1 000 000 174 700 000 172 249 596

Αποθεματικό

Σύνολο 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 2 000 000 1 000 000 174 700 000 172 249 596

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει καίρια σημασία για την επίτευξη των κύριων στόχων πολιτικής της ΕΕ στους 
τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Αποτελεί στρατηγική 
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό ως κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και την ευημερία. Το 
πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης, γεγονός που εξασφαλίζει την 
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αποτελεσματική χρήση των πρόσθετων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2016.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1171 === S&D//7075 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 02 01 02 — Προώθηση της αριστείας και της συνεργασίας στον τομέα της ευρωπαϊκής νεολαίας 
και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό δημοκρατικό βίο

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 01 02 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 1 000 000 1 000 000 173 700 000 172 249 596
Αποθεματικό

Σύνολο 165 245 000 128 252 717 172 700 000 171 249 596 172 700 000 171 249 596 1 000 000 1 000 000 173 700 000 172 249 596

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το κεφάλαιο «Νεολαία σε δράση» του προγράμματος Erasmus + αποτελεί σημαντικό μέσο για τη 
διαμόρφωση της πολιτικής για τη νεολαία και για την αντιμετώπιση του ανησυχητικά υψηλού ποσοστού 
ανεργίας των νέων στην ΕΕ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4615 === BUDG/4615 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 02 02 — Προώθηση της αριστείας σε δραστηριότητες διδασκαλίας και έρευνας στον τομέα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της δράσης Jean Monnet παγκοσμίως

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 02 36 174 000 29 034 105 37 074 900 33 676 900 37 074 900 33 676 900 -900 900 -4 642 795 36 174 000 29 034 105
Αποθεματικό

Σύνολο 36 174 000 29 034 105 37 074 900 33 676 900 37 074 900 33 676 900 -900 900 -4 642 795 36 174 000 29 034 105

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, ο τομέας της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης και ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας έχουν δει την χρηματοδότησή τους να 
υφίσταται σκληρές περικοπές, γεγονός που υπονομεύει τόσο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται 
όσο και την ικανοποίηση που αποκομίζεται. Δεδομένης τούτης της δύσκολης κατάστασης, δεν φαίνεται 
ιδιαίτερα χρήσιμη η ενίσχυση μιας πίστωσης που προορίζεται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
ευρωπαϊκών σπουδών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 66 === CULT/5812 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 15 02 03 — Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 03 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 2 000 000 2 000 000 32 000 000 30 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 2 000 000 2 000 000 32 000 000 30 000 000

Παρατηρήσεις:
Πριν από την παράγραφο:
Το κεφάλαιο περί αθλητισμού του προγράμματος Erasmus+ έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους στον 
τομέα του αθλητισμού:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Σε εναρμόνιση με τον γενικό στόχο, η πίστωση αυτή προορίζεται για την υποστήριξη της υλοποίησης των 
πολιτικών της Ένωσης σε τομείς που αντιστοιχούν σε ειδικούς στόχους (άρθρο 11) και δραστηριότητες 
(άρθρο 12) του κεφαλαίου.

Μετά την παράγραφο:

Τυχόν έσοδα από τη συνεισφορά της Ελβετικής Συνομοσπονδίας .......... στοιχεία ε) έως ζ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού.

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα MOVE είναι μια πανευρωπαϊκή εμβληματική εκδήλωση για την προαγωγή του 
αθλητισμού στη βάση και της σωματικής άσκησης, καθώς και της θετικής τους επίδρασης στους 
ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Πρόκειται για μια ανοιχτή ευρωπαϊκή πλατφόρμα 
που συντονίζεται από τη Διεθνή Ένωση Αθλητισμού και Πολιτισμού 
Στο πλαίσιο του φιλόδοξου στόχου να ενθαρρυνθούν άλλα 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι να ασχοληθούν 
με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση έως το 2020, η Εβδομάδα MOVE 2015 αποτελεί προσέγγιση 
από τη βάση προς την κορυφή, στο πλαίσιο της οποίας τοπικές κοινότητες, σχολεία, χώροι εργασίας και 
πόλεις συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής εκστρατείας NowWeMove και ως εκ τούτου συνιστά διαρκή 
συμβολή στην αύξηση της σωματικής άσκησης και τη βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων πολιτών.
Η Εβδομάδα MOVE 2016 θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 1500 εκδηλώσεις και από τα 28 κράτη μέλη, και 
τουλάχιστον 250 πόλεις, όπου θα παρουσιαστούν νέες πρωτοβουλίες στον τομέα του αθλητισμού και της 
σωματικής άσκησης, και θα προβληθούν οι ήδη υπάρχουσες πολυάριθμες επιτυχημένες ενέργειες.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η Εβδομάδα MOVE προσφέρει με μοναδικό τρόπο νέα μακροπρόθεσμα προγράμματα αθλητισμού βάσης 
και εορτάζει την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα καθώς και την πολιτιστική πολυμορφία στον αθλητισμό και τη 
σωματική άσκηση. Η Εβδομάδα MOVE 2015 αποτελεί επίκαιρο παράδειγμα της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας 
αθλητισμού» και της σημασίας του αθλητισμού βάσης σε μια χρονιά που εκτυλίσσεται το πρώτο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα αθλητισμού.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 923 === ENF//8125 ===

Κατάθεση: Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας»

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 02 03 — Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 03 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 -28 000 000 -28 000 000 2 000 000 p.m.

Αποθεματικό

Σύνολο 20 939 000 11 611 197 30 000 000 28 000 000 30 000 000 28 000 000 -28 000 000 -28 000 000 2 000 000 p.m.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Δεδομένου ότι άλλοι οργανισμοί αποκομίζουν μεγάλα κέρδη σε αυτόν τον τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
θα πρέπει να χρηματοδοτεί τέτοιου είδους δραστηριότητες.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 49 === AFET/5127 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 850 000 1 850 000 1 850 000 1 850 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ανάπτυξη ικανοτήτων σε ποιοτικά μέσα ενημέρωσης στις χώρες της ΕΠΓ μέσω 
δράσεων κατάρτισης και ενημέρωσης στο Κολλέγιο της Ευρώπης, στο Νατολίν

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο καλύπτει δύο ενότητες της διαδικασίας ανάπτυξης ικανοτήτων:
Ενότητα Ι: Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στις Βρυξέλλες για δημοσιογράφους από 
γειτονικές χώρες της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις εργασίας, σεμινάρια και κατάρτιση·
Ενότητα ΙΙ: Δημιουργία βάσης δεδομένων ελεύθερου περιεχομένου σχετικά με την ΕΕ και πληροφοριών 
παραγωγής ΕΕ (βίντεο, ακουστικό περιεχόμενο και/ή κείμενο) με σκοπό τη στήριξη πληροφοριών 
ποιότητας της ΕΕ, τόσο για το ακροατήριο της ΕΕ όσο και για το ακροατήριο των γειτόνων της.
Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μόνο από ένα ευρέως αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό 
ίδρυμα που ειδικεύεται ήδη στην ΕΕ και την ΕΠΓ, όπως είναι το Νατολίν του Κολλεγίου της Ευρώπης. 
Ως εκ τούτου, το δοκιμαστικό σχέδιο θα υλοποιηθεί από το Νατολίν στο Κολλέγιο της Ευρώπης, το οποίο 
ειδικεύεται πλέον σε σπουδές με αντικείμενο την ΕΕ και σε θέματα της ΕΠΓ, και, χάρη στην ειδίκευση 
και την έδρα του (Οργανισμός Frontex), διοργανώνει επιτόπιες επισκέψεις στις χώρες της ΕΠΓ, καθώς 
και ακαδημαϊκές δραστηριότητες αιχμής που διεξάγει ή ίδια η έδρα ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και 
ευρωπαϊκού πολιτισμού του Νατολίν (αμφότερες χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Το 
Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν είναι ένα μοναδικό κέντρο εμπειρογνωσίας που διαθέτει πείρα και 
πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο ανώτατου επιπέδου ακαδημαϊκών και επαγγελματιών ειδικευμένων στα 
θεσμικά όργανα και τις πολιτικές της ΕΕ, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τη μετάβαση και την 
οικοδόμηση της δημοκρατίας, και στις σχέσεις της ΕΕ με εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των πτυχών της πολιτικής γειτονίας. Οι ενότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, 
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επισκέψεις εργασίας, σεμινάρια και κατάρτιση, θα πραγματοποιηθούν στις Βρυξέλλες και στο Νατολίν, 
σε συνεργασία με σχετικούς φορείς, όπως εργαστήρια ιδεών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινότητες 
εμπειρογνωμόνων, αντίστοιχες κυβερνήσεις και άλλους ενδιαφερομένους.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Λόγω της αυξανόμενης ανάγκης για αξιόπιστη πληροφόρηση και επικοινωνία σχετικά με την ΕΕ και τις 
γειτονικές της χώρες και περιφέρειες, και στο πλαίσιο της προσπάθειας κάλυψης επειγουσών αναγκών στον 
τομέα μιας πιο επαγγελματικοποιημένης δημοσιογραφίας για θέματα της ΕΕ και της ΕΠΓ, η ενίσχυση της 
ικανότητας των γειτονικών χωρών στον τομέα της δημοσιογραφίας αναμένεται ότι θα καταστήσει δυνατή 
μια ελεύθερη, δίκαιη, ισορροπημένη και σύμφωνη με τους κανόνες της δεοντολογίας ροή πληροφοριών, 
μέσω της καταπολέμησης ενδεχόμενων καταχρήσεων των μέσων ενημέρωσης και της προπαγάνδας, καθώς 
και της ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών και της διαφάνειας στις γειτονικές χώρες της Ευρώπης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 50 === AFET/5128 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 11
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 11 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο για την κάλυψη των εξόδων της δημιουργίας έδρας ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας, 
υποτροφιών για φοιτητές που ειδικεύονται στην ευρωπαϊκή δημοσιογραφία και συναφών ακαδημαϊκών 
δραστηριοτήτων στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το σχέδιο έχει δύο συνιστώσες: 
1) Δημιουργία έδρας ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν· 
Η έδρα ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας θα συμβάλει με μοναδικό τρόπο στην εξαιρετική ποιότητα των 
διεπιστημονικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Νατολίν και θα αναπτύξει το έργο της σε 
συνεργασία με την υφιστάμενη έδρα ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και την έδρα ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, αμφότερες χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δημιουργία έδρας 
ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας θα συμβάλει ακόμη στη στοχευμένη και εξειδικευμένη προσφορά η οποία 
μπορεί να παρασχεθεί μόνο από ένα ευρέως αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο ήδη 
εξειδικεύεται στην ΕΕ και της ΕΠΓ, όπως είναι το Νατολίν του Κολλεγίου της Ευρώπης. Το δοκιμαστικό 
σχέδιο θα δημιουργήσει ένα στερεό, σταθερό και στοχευμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον για την 
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παρακολούθηση ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, όπου θα περιλαμβάνονται έρευνα και δημοσιεύσεις 
σχετικά με την ευρωπαϊκή δημοσιογραφία, σε συνδυασμό και συνεργασία με το ακαδημαϊκό έργο που 
έχει ήδη δρομολογηθεί στο πλαίσιο των δύο ήδη υφιστάμενων εδρών του Νατολίν. Το έργο της έδρας θα 
έχει επίσης ως βάση άλλες τρέχουσες δραστηριότητες του Νατολίν, όπως π.χ. την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα για τη γειτονία, πιλοτικό σχέδιο ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο εφαρμόζεται στο Νατολίν 
και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
2) Υποτροφίες στο Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν για φοιτητές (με σπουδές σε διάφορους τομείς 
αλλά οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν ή να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους ως δημοσιογράφοι 
ειδικευόμενοι στην ΕΕ και σε θέματα που σχετίζονται με την ΕΠΓ), τόσο από την ΕΕ όσο και από τις 
γειτονικές της χώρες, και συναφείς ακαδημαϊκές και δραστηριότητες εκτός του προγράμματος σπουδών 
για όλους τους φοιτητές του Νατολίν (με αφετηρία το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017).
Οι υποτροφίες στον τομέα της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας θα επιτρέψουν σε επίλεκτους φοιτητές από 
την ΕΕ και από τις γειτονικές χώρες να καλύψουν το κόστος των σχετικών σπουδών στο Κολλέγιο της 
Ευρώπης στο Νατολίν στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκής διεπιστημονικής κατάρτισης. Οι 
υποτροφίες θα συμβάλουν στην παραγωγή βασικών στελεχών με κατάρτιση υψηλού επιπέδου, που θα 
κινούνται και θα απασχολούνται τόσο στην Ένωση όσο και στις γειτονικές της χώρες και τα οποία θα 
μπορούν να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην ΕΕ και στις γειτονικές χώρες και να χρησιμοποιούνται 
για να συνεισφέρουν στις πολιτικές της ΕΕ, παράλληλα με άλλες δεξαμενές εμπειρογνωσίας που 
χρησιμοποιεί η ΕΕ. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα προσφέρει, συνεπώς, ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη, 
δομημένη εκπαίδευση που δεν θα περιορίζεται στην ειδική εκπαίδευση ή την κατάρτιση στο πλαίσιο της 
εργασίας. Επιπλέον, θα διοργανώνονται για όλους τους συμμετέχοντες συναφείς ακαδημαϊκές και μη 
δραστηριότητες, που θα τους παρέχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσθετες εξειδικευμένες 
γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας. 
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα υλοποιηθεί από το Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν το οποίο ειδικεύεται 
πλέον σε σπουδές με αντικείμενο την ΕΕ και σε θέματα της ΕΠΓ, χάρη στο προφίλ του, τις 
πρωτοποριακές ακαδημαϊκές δραστηριότητες που διεξάγονται από την έδρα πολιτικής για την 
ευρωπαϊκή γειτονία και την έδρα ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς τις επιτόπιες επισκέψεις που 
διοργανώνει στις χώρες της ΕΠΓ. Το Κολλέγιο της Ευρώπης στο Νατολίν είναι ένα μοναδικό κέντρο 
εμπειρογνωσίας που διαθέτει πείρα και πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο ανώτατου επιπέδου ακαδημαϊκών 
και επαγγελματιών ειδικευμένων στα θεσμικά όργανα και τις πολιτικές της ΕΕ, στην ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, τη μετάβαση και την οικοδόμηση της δημοκρατίας, και στις σχέσεις της ΕΕ με 
εξωτερικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών της πολιτικής γειτονίας.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και εξωτερικών παραγόντων είναι πολύπλευρες και πολύπλοκες και επομένως 
υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για γνώσεις υψηλής ποιότητας σχετικά με την ΕΕ και τις γειτονικές χώρες και 
περιφέρειες, και επείγει η εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
δημοσιογραφίας. 

Το δοκιμαστικό σχέδιο θα δημιουργήσει ένα στοχευμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον για την παρακολούθηση 
ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, όπου θα περιλαμβάνονται έρευνα και δημοσιεύσεις σχετικά με την 
ευρωπαϊκή δημοσιογραφία, και θα προσφέρει στους υπότροφους βιώσιμη και στερεή εκπαιδευτική εμπειρία 
και προσόντα για να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή δημοσιογραφία υψίστης ποιότητας.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 864 === ALDE/8060 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο —Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα στη μαθητεία: Ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των δεξιοτήτων μέσω της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

1. Το πλαίσιο:
Παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλει η ΕΕ με την καθιέρωση του σχεδίου εγγυήσεων 
για τη νεολαία και τη διάθεση 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην πρωτοβουλία για τη νεολαία, τα ποσοστά 
ανεργίας παραμένουν πολύ υψηλά. Τον Ιούνιο του 2015 ήταν άνεργοι 4,7 εκατομμύρια νέοι, με μόνιμες 
σημαντικές διαφορές και αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Ο αριθμός των νέων ηλικίας 15-24 ετών 
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) παραμένει ακόμα υψηλότερος, πάνω από τα έξι 
εκατομμύρια. Αν δεν υπάρξει αποφασιστική δράση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια «χαμένη» γενιά. 

Μολονότι η απασχόληση των νέων είναι κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα σταθερά υψηλά 
ποσοστά ανεργίας των νέων στην Ευρώπη υπονομεύουν την αξιοπιστία του εγχειρήματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοτεινιάζουν το μέλλον της. Τα κράτη μέλη με χαμηλό ποσοστό ανεργίας των 
νέων χαρακτηρίζονται από εύρυθμα λειτουργούντα συστήματα μαθητείας και υψηλά επίπεδα 
κινητικότητας, που διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην 
αγορά εργασίας. Τα προγράμματα μαθητείας αναγνωρίζονται ως η «λεωφόρος» που οδηγεί στην 
απασχόληση, ενώ η κινητικότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και είναι πιθανώς η πλέον 
αποτελεσματική οδός προς την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Πρέπει επομένως να συνδυαστούν οι προσπάθειές 
και να συνδεθούν καλύτερα οι εν λόγω δύο τομείς πολιτικής κατά τρόπο που να επιτρέπει στους νέους 
ευρωπαίους μαθητευόμενους να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε άλλο κράτος μέλος και να 
αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθορίζει προγράμματα μαθητείας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ), που συνδυάζουν επίσημα και εναλλάσσουν την κατάρτιση σε εταιρεία (περίοδοι 
πρακτικής και επιτόπιας απόκτησης πείρας) και τη σχολική εκπαίδευση (πρακτική και θεωρητική 
μάθηση σε σχολείο ή σε κέντρο κατάρτισης). Αν τα προγράμματα αυτά ολοκληρωθούν, θα επιτρέπουν 
στους μαθητές να αποκτούν εθνικά αναγνωρισμένη ΕΕΚ. Οι μαθητευόμενοι θα επωφελούνται στην 
ιδανική περίπτωση από σύμβαση εργασίας που θα τους παρέχει καθεστώς μαθητευόμενου εργαζομένου, 
και, ως εκ τούτου, θα παίρνουν μισθό. 
Οι μαθητευόμενοι με σύμβαση που πηγαίνουν σε αλλοδαπή εταιρία, εξακολουθούν κατ’ αρχήν να 
απασχολούνται υπό την ευθύνη του αρχικού εργοδότη τους. Αυτό εγείρει ωστόσο νομικά ζητήματα και 
μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην κινητικότητα: Οι εργοδότες έχουν να αντιμετωπίσουν μια 
κατάσταση κατά την οποία θέτουν τους μαθητευόμενούς τους στη διάθεση των ξένων εταιρειών (ακόμη 
και αν αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη), ενώ εξακολουθούν να πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την αρχική σύμβαση μαθητείας κατά τη διάρκεια αυτής της 
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περιόδου κινητικότητας (αποδοχές, ώρες εργασίας, όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης, κοινωνική 
προστασία, υγειονομική περίθαλψη, ασφάλιση, κ.λπ.). 
Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Erasmus για τους 
μαθητευόμενους» και του προγράματος Erasmus + «βασική δράση 1 Κινητικότητα για τους 
εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο ΕΕΚ και για το προσωπικό», λόγω του κριτηρίου αξιολόγησης ΕΚ2020 για 
την κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ (6%), καθώς και της Ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις 
μαθητείας, η μακροπρόθεσμη κινητικότητα των μαθητευομένων παραμένει περιορισμένη.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για το γεγονός αυτό, συμπεριλαμβανομένης της τυπικής ηλικίας των σπουδαστών 
επαγγελματικής κατάρτισης (15 έως 19 ετών). Κάτω από την ηλικία των 18 ετών είναι ακόμα ανήλικοι, 
γεγονός που δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με την ευθύνη, συχνά δε εξακολουθούν να δυσκολεύονται 
να διαμένουν μακριά από το σπίτι τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη για 
υποδομή υποστήριξης και μέτρα ένταξης (συμπεριλαμβανομένων της εκμάθησης γλωσσών, της 
στέγασης, κλπ). Εξηγεί επίσης, για ποιον λόγο το πρόγραμμα Erasmus+ (όπου η μέση κινητικότητα είναι 
για περίοδο μικρότερη από ένα μήνα) δεν επαρκεί για τον σκοπό αυτό και πρέπει να συμπληρωθεί. 
Μολονότι οι συστάσεις του Συμβουλίου και των κοινοβουλίων σχετικά με τις πιστώσεις (ECVET 1) και 
τη διασφάλιση ποιότητας (EQAVET 2), καθώς και ο Χάρτης του Erasmus+ για την κινητικότητα ΕΕΚ, 
συνέβαλαν στην αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης μεταξύ των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις λόγω των διαφορών στα συστήματα αυτά, οι οποίες 
δημιουργούν δυσκολίες για την επικύρωση της μαθητείας που παρακολουθείται κατά τη διάρκεια των 
περιόδων αυτών στο εξωτερικό. 
2. Προτεραιότητες του σχεδίου
Γενικός στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να διευκολυνθεί η κινητικότητα των 
μαθητευομένων με τη δοκιμή διαφόρων μοντέλων για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών 
κινητικότητας (π.χ. υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, μαθήματα γλωσσών, πρακτικές 
πληροφορίες, καθοδήγηση, ασφαλιστικές ρυθμίσεις) και τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μερών, και με την εξέταση τρόπων και μέσων αύξησης της ελκυστικότητας της ΕΕΚ 
ως ελκυστικότερης επιλογής για τους νέους.
Το σχέδιο αυτό έχει επίσης ως στόχο την επίσημη αναγνώριση και επικύρωση τω αποτελεσμάτων της 
μαθητείας και την υποστήριξη της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, καθώς και την 
προοδευτική εφαρμογή ενός «ευρωπαϊκού πλαισίου για την κινητικότητα των μαθητευομένων», 
απαραίτητης προϋπόθεσης για την άρση των φραγμών στην κινητικότητα συμβόλου για το τι θα 
μπορούσε να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για πιο ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά προγράμματα μαθητείας. 
Αυτό συνεπάγεται δύο επιχειρησιακούς στόχους: 
i) Σε πρώτη φάση, το σχέδιο θα διερευνήσει τρόπους για την υλοποίηση οικονομικά αποδοτικής 
διασυνοριακής κινητικότητας των μαθητευόμενων μεταξύ ιδρυμάτων ΕΕΚ, επιχειρήσεων και/ή άλλων 
σχετικών οργανισμών. Η δράση αυτή θα ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ των 
ενδιαφερομένων παραγόντων, προκειμένου να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές για την 
αποστολή και την υποδοχή μαθητευόμενων από μία ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη για περιόδους από 6 έως 
12 μήνες και θα εξετάσει τις διάφορες μορφές στήριξης που απαιτούνται. 
ii) Δεύτερον, θα αντληθούν διδάγματα από την υλοποίηση των έργων, καθώς και από την εξέταση και 
την έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βλ. κατωτέρω), που θα προτείνει βιώσιμες λύσεις για τη 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου «Ευρωπαϊκού πλαισίου για την κινητικότητα των μαθητευομένων». 
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Σχεδιάζονται οι ακόλουθες ενέργειες: 
– Επανεξέταση της εθνικής νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν την ΕΕΚ σε κάθε κράτος 

μέλος. Θα καλύπτονται η αναγνώριση των δεξιοτήτων, η επικύρωση και η ισοτιμία των διπλωμάτων, 
τα σχέδια ασφαλιστικής κάλυψης για ατύχημα, οι συνθήκες φιλοξενίας στα ιδρύματα κατάρτισης, 
και οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ των νέων ανθρώπων και των ξένων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων. Θα
επιδιωχθεί επίσης ο προσδιορισμός των περιθωρίων σύγκλισης και των δυνητικών περιθωρίων για 
τον καθορισμό ενός «Ευρωπαϊκού πλαισίου για την κινητικότητα των μαθητευομένων». 

– Έρευνα μεταξύ των επιχειρήσεων (διεθνείς όμιλοι, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι 
επαγγελματίες και γεωργοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι μέλη της EAFA) και των 
δημόσιων φορέων (κράτη μέλη, τοπικές και περιφερειακές αρχές), για την κατανόηση του οράματός 
τους, της επιχειρηματικής δεοντολογίας τους, των ικανότητες υποδοχής τους, ιδίως για τους 
αλλοδαπούς μαθητευόμενους νέους.Αξιολόγηση ορισμένων από τα πλέον αποτελεσματικά συστήματα 
μαθητείας που υπάρχουν (π.χ. Γερμανία, Κάτω Χώρες, Αυστρία) και των υφιστάμενων συμβάσεων 
σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές όπως αυτές μεταξύ Σάαρλαντ και Λορραίνης, Αλσατίας και 
Βάδης Βυρτεμβέργης, Δανίας και Σλέσβιχ Χόλσταϊν. 

– Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση περιορισμένου αριθμού διευρωπαϊκών 
σχεδίων με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων στον τομέα της ΕΕΚ, με σκοπό την 
ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων και πλαισίων για τη διασυνοριακή κινητικότητα ΕΕΚ των 
μαθητευόμενων, ενόψει της προετοιμασίας και ανάπτυξης σε μακροπρόθεσμη βάση ποιοτικής 
κινητικότητας ελάχιστης διάρκειας έξι μηνών σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της ΕΕ. Τα 
μαθησιακά αποτελέσματα του καθεστώτος κινητικότητας θα ενσωματωθούν στα προγράμματα 
σπουδών και θα προσφέρουν μόρια που οδηγούν σε πιστοποίηση ΕΕΚ. Ο στόχος των εν λόγω έργων 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των περιορισμών πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την εμπειρία κινητικότητας, ενώ θα πρέπει επίσης να διερευνηθούν οι δυνατότητες 
για τους μαθητευόμενους, τις εταιρείες και τους παρόχους ΕΕΚ, καθώς και η δυνητική ζήτηση για 
μακροπρόθεσμη κινητικότητα. Έως τις αρχές του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να 
δημοσιεύει την πρόσκληση αυτή, η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε λειτουργικά σχέδια έως το τρίτο 
τρίμηνο του 2016. 

– Κριτική επανεξέταση όλων των μέσων που διατίθενται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 
διερευνηθούν οι συνέργειες και η βέλτιστη χρήση των πόρων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας 
των προγραμμάτων μαθητείας. Μεταξύ αυτών των νομικών μέσων και προγραμμάτων, θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: I) το EURES, για τις δυνατότητες που προσφέρει όσον αφορά τη 
διαφάνεια και την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης σε διασυνοριακό επίπεδο στον εν λόγω 
τομέα, ii) Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES, για την παροχή χρηματοοικονομικών κινήτρων 
για τους νέους να αναλάβουν θέσεις μαθητείας σε χώρα άλλη από τη δική τους, iii) το πρόγραμμα 
Erasmus + για τη χρηματοδοτική στήριξη σε εμπειρία κινητικότητας έως 12 μήνες στο πλαίσιο 
προγράμματος μαθητείας, iv) η ευρωπαϊκή πλατφόρμα μαθητείας, και v) η Ευρωπαϊκή συμμαχία για 
θέσεις μαθητείας, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 

– Ο προσδιορισμός των μέσων και των μεθόδων για τη βελτιστοποίηση της κινητοποίησης των 
κοινωνικών εταίρων, καθώς και άλλων σχετικών περιφερειακών και τοπικών φορέων. Οι εργασίες θα 
γίνουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

– Προσδιορισμός των τρόπων και των μέσων ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης ως προς τις 
δυνατότητες και τα οφέλη των προγραμμάτων μαθητείας. 

Ο αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός είναι περίπου 4.000.000 ευρώ για το σύνολο των έξι δράσεων που 
εκτίθενται παραπάνω, ενώ για τη Δράση 3 (πρόσκληση υποβολής προτάσεων) θα διατεθεί ετήσιος 
προϋπολογισμός ύψους 3.000.000 ευρώ.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
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Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους μαθητευόμενους στον τομέα της ΕΕΚ είναι περιορισμένες και 
προσκρούουν σε πολλά εμπόδια. Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα διερευνήσει τη βιωσιμότητα της 
υλοποίησης μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης κινητικότητας των μαθητευόμενων σε διασυνοριακό 
επίπεδο στην ΕΕ, παρόμοιας με εκείνη που προσφέρεται στους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Προορίζεται επίσης ως απόκριση στις συχνές εκκλήσεις του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της 
κινητικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ,3 και για την περαιτέρω ανάπτυξη της μαθητείας και των επενδύσεων 
στην ΕΕΚ. Είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις τρέχουσες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 67 === CULT/5816 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 13
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 13 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με στήριξη των αρχάριων 
εκπαιδευτικών μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης, της πλαισίωσης και της καθοδήγησης

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία εργαλείων σε όλη την ΕΕ για την υποστήριξη 
των νέων εκπαιδευτικών στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί 
επαγγελματίες στη διδασκαλία, στη σχολική αίθουσα, στη διαχείριση κ.λπ. Περιλαμβάνει α) την 
ανάπτυξη επιγραμμικών ενοτήτων για τη μάθηση, την πλαισίωση και την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού με στόχο την αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας των αρχάριων εκπαιδευτικών 
(750.000 ευρώ), και β) μελέτη για να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα προσαρμογής του περιεχομένου που 
παρέχεται μέσω της Πύλης Σχολικής Εκπαίδευσης στις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε άλλα μέρη του 
κόσμου, περιλαμβανομένης της δημιουργίας συνδέσμων με υπάρχουσες πλατφόρμες που αναπτύσσονται 
υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ (250.000 ευρώ).

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
                                               
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/126380.pdf
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τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στο σχολείο, η ποιότητα των εκπαιδευτικών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την εκπαιδευτική 
επιτυχία των μαθητών. Κάθε συστημική αλλαγή της εκπαίδευσης πρέπει επομένως να επικεντρώνεται στην 
ποιότητα των εκπαιδευτικών – και στον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές που ακολουθούν επηρεάζουν τη 
διαδικασία της μάθησης. Η ανάληψη καθηκόντων στο σχολείο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επιδόσεις των 
εκπαιδευτικών και την αυτοαποτελεσματικότητά τους στην περαιτέρω σταδιοδρομία τους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 92 === CULT/5861 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 16
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 16 100 000 100 000 100 000 100 000
Αποθεματικό

Σύνολο 100 000 100 000 100 000 100 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Κινητικότητα των νέων στην επαγγελματική κατάρτιση - καλύτερη κινητικότητα 
των νέων 

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχος του σχεδίου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της κινητικότητας των νέων στην επαγγελματική 
κατάρτιση: ήτοι, να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο 20 % των δικαιούχων και να βελτιωθούν 
η αναγνώριση της κατάρτισης και οι συνθήκες ασφαλείας + ποιότητας των περιόδων πρακτικής 
άσκησης. 
Τούτο θα συνέβαλε στα εξής: 
- βελτίωση της προβολής και της προσβασιμότητας του προγράμματος Erasmus + μεταξύ των νέων 
επαγγελματιών στην κατάρτιση·
- επίτευξη μιας αποτελεσματικής και προσαρμοσμένης διαχείρισης στα χαρακτηριστικά των 
συστημάτων ΕΕΚ.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στόχος του σχεδίου είναι να συμβάλει στη βελτίωση της κινητικότητας των νέων στην επαγγελματική 
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κατάρτιση: ήτοι, να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων στο 20 % των δικαιούχων και να βελτιωθούν η 
αναγνώριση της κατάρτισης και οι συνθήκες ασφαλείας + ποιότητας των περιόδων πρακτικής άσκησης.

Τούτο θα συνέβαλε στα εξής: 
- βελτίωση της προβολής και της προσβασιμότητας του προγράμματος Erasmus + μεταξύ των νέων 
επαγγελματιών στην κατάρτιση·

- επίτευξη μιας αποτελεσματικής και προσαρμοσμένης διαχείρισης στα χαρακτηριστικά των συστημάτων 
ΕΕΚ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1068 === GUE//7308 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 800 000 800 000 800 000 800 000
Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 800 000 800 000 800 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Υποστήριξη για νέους στους ομιλητές απειλούμενων με εξαφάνιση, 
περιφερειακών, μειονοτικών, συνεπίσημων και μικρότερων κρατικών γλωσσών.

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Κύριοι στόχοι του δοκιμαστικού σχεδίου είναι: 
 Η δημιουργία δικτύου νέων για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 
υποστηρίζουν τις περιφερειακές, συνεπίσημες, μικρότερες, μειονοτικές και των απειλούμενες με 
εξαφάνιση γλώσσες· 
 Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που αξιοποιούν τις δεξιότητές τους στην πολυγλωσσία ώστε να 
αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε υψηλές θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ως 
πολιτιστικών επιχειρηματιών.
 Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα αυξήσουν τη συμμετοχή των νέων σε έργα που αφορούν 
την ΕΕ και η ενίσχυση των ευκαιριών τους για την κινητικότητα.
 Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα αυξήσουν τη συμμετοχή και τις ικανότητες των νέων 
για να εργαστούν και να αναλάβουν ηγετικές θέσεις σε κορυφαίες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με 
εξαφάνιση, ιδίως, και οι περιφερειακές, οι μειονοτικές και οι συνεπίσημες γλώσσες, όπως επίσης οι γλώσσες 
μικρότερων κρατών, μέσω της κατάρτισης, για παράδειγμα, οι νέοι ομιλητές τους θα πρέπει να είναι 
καλύτερα σε θέση να οργανώνουν τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, να παράγουν 
περισσότερο ψηφιακό περιεχόμενο στη γλώσσα τους, και να συμμετέχουν σε έργα χρηματοδοτούμενα από 
την Ένωση. Θα πρέπει παράλληλα να εκπαιδευτούν ως πολιτιστικοί επιχειρηματίες, ώστε να πρωθήσουν
καλύτερα τις γλώσσες και τους πολιτισμούς τους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 791 === VERT/7720 ===

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 750 000 500 000 750 000 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 750 000 500 000 750 000 500 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Πρόγραμμα ανταλλαγής παιδιών και νέων ΕΕ - Ουκρανίας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η προπαρασκευαστική ενέργεια επιδιώκει τη δημιουργία προγράμματος στα πρότυπα του 'Deutsch-
Französische Jugendwerk', το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στις νεότερες γενιές παιδιών από τα κράτη μέλη της ΕΕ και της Ουκρανίας να 
συναντηθούν. Η εν λόγω προπαρασκευαστική ενέργεια θα πρέπει να έχει δημιουργήσει μέσα σε ένα χρόνο 
την αναγκαία οργανωτική δομή που καθιστά δυνατές τις μετακινήσεις μεμονωμένων παιδιών και 
εφήβων μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Σε περίοδο κρίσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΕΕ, τούτη η διπλή πρόταση που διαμορφώνεται από την 
προπαρασκευαστική ενέργεια για την Ουκρανία και από την παράλληλη προπαρασκευαστική ενέργεια για 
τη Ρωσία επιθυμεί να στείλει ισχυρό πολιτικό και συμβολικό μήνυμα καλής θέλησης και ελπίδας προς την 
νέα γενιά στην Ευρώπη και στην Ουκρανία. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 792 === VERT/7721 ===
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Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 750 000 500 000 750 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 750 000 500 000 750 000 500 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Προπαρασκευαστική ενέργεια: Πρόγραμμα ανταλλαγής παιδιών και 
νέων ΕΕ - Ρωσίας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η προπαρασκευαστική ενέργεια επιδιώκει τη δημιουργία προγράμματος στα πρότυπα του 'Deutsch-
Französische Jugendwerk', το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στις νεότερες γενιές παιδιών από τα κράτη μέλη της ΕΕ και της Ρωσίας να 
συναντηθούν. Η εν λόγω προπαρασκευαστική ενέργεια θα πρέπει να έχει δημιουργήσει μέσα σε ένα χρόνο 
την αναγκαία οργανωτική δομή που καθιστά δυνατές τις μετακινήσεις μεμονωμένων παιδιών και 
εφήβων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Σε περίοδο κρίσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΕΕ, τούτη η διπλή πρόταση που διαμορφώνεται από την 
προπαρασκευαστική ενέργεια για τη Ρωσία και από την παράλληλη προπαρασκευαστική ενέργεια για την 
Ουκρανία επιθυμεί να στείλει ισχυρό πολιτικό και συμβολικό μήνυμα καλής θέλησης και ελπίδας προς την 
νέα γενιά στην Ευρώπη και στη Ρωσία. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4376 === BUDG/4376 ===

Κατάθεση: Tamás Deutsch, Επιτροπή Προϋπολογισμών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ταλαντούχοι Νέοι στην Ευρώπη

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το κονδύλιο στηρίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
- υποστήριξη μέτρων για την ανακάλυψη ταλέντων στην Ευρώπη
- καινοτόμες μορφές σχολικής και εξωσχολικής υποστήριξης ταλέντων

- κατάρτιση διδασκόντων και εκπαιδευτών
- συγκρότηση κοινοτήτων υποστήριξης ταλέντων (τοπικά και περιφερειακά συμβούλια υποστήριξης 
ταλέντων)
- αναγνώριση των ευρωπαϊκών κέντρων ταλέντων 
- καθιέρωση ευρωπαϊκών ημερών ταλέντων 
- διοργάνωση ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής ταλέντων
- επεξεργασία ευρωπαϊκού χάρτη ταλέντων (διαδραστική πύλη με δυνατότητες υποστήριξης ταλέντων σε 
όλα τα κράτη μέλη) 
- ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της υποστήριξης ταλέντων
- συγκρότηση διακρατικών ομάδων ταλέντων/εκπαιδευτών και ταλέντων/ταλέντων στην ΕΕ που θα 
προάγουν και θα υποστηρίζουν ένα υψηλότερο επίπεδο αριστείας.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα ταλέντα και τα ποικίλα χαρακτηριστικά τους, όπως η δημιουργικότητα και η καινοτομία, 
αναγνωρίζονται ως βασικά ευρωπαϊκά πλεονεκτήματα από τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και άλλα έγγραφα 
της ΕΕ. Το σημαντικότερο είναι ότι η υποστήριξη των ταλέντων βελτιώνει την αυτοεκτίμηση, την 
απασχολησιμότητα, την κοινωνική κινητικότητα, τη συνοχή και αποτελεί σημαντικό συστατικό κάθε 
προγράμματος που απευθύνεται σε μη προνομιούχες ομάδες. 

Για την υποστήριξη ταλέντων υπάρχουν πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη 
και τα περιθώρια ανάπτυξης είναι σημαντικά. Μα αυτά τα δεδομένα, η υποστήριξη περισσότερο 
στοχοθετημένων δράσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ταλαντούχων Νέων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4573 === BUDG/4573 ===

Κατάθεση: Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Helga Trüpel, Michael Gahler, Elmar Brok, Cristian Dan 
Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Liisa Jaakonsaari, Helmut Scholz, Fabio 
Massimo Castaldo, Urmas Paet

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 750 000 500 000 750 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 750 000 500 000 750 000 500 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Πρόγραμμα ανταλλαγής παιδιών και νέων ΕΕ - Ουκρανίας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η προπαρασκευαστική ενέργεια επιδιώκει τη δημιουργία προγράμματος στα πρότυπα του 'Deutsch-
Französische Jugendwerk', το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στις νεότερες γενιές παιδιών από τα κράτη μέλη της ΕΕ και της Ουκρανίας να 
συναντηθούν μεταξύ τους. Η εν λόγω προπαρασκευαστική ενέργεια θα πρέπει να έχει δημιουργήσει μέσα 
σε ένα χρόνο την αναγκαία οργανωτική δομή που καθιστά δυνατές τις μετακινήσεις μεμονωμένων 
παιδιών και εφήβων μεταξύ ΕΕ και Ουκρανίας. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Σε περίοδο κρίσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΕΕ, τούτη η διπλή πρόταση που διαμορφώνεται από την 
προπαρασκευαστική ενέργεια για την Ουκρανία και από την παράλληλη προπαρασκευαστική ενέργεια για 
τη Ρωσία επιθυμεί να στείλει ισχυρό πολιτικό και συμβολικό μήνυμα καλής θέλησης και ελπίδας προς την 
νέα γενιά στην Ευρώπη και στην Ουκρανία. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4574 === BUDG/4574 ===

Κατάθεση: Michael Gahler, Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Helga Trüpel, Elmar Brok, Cristian Dan 
Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Alain Lamassoure, Andrej Plenković, Liisa Jaakonsaari, Helmut Scholz, Mark 
Demesmaeker, Fabio Massimo Castaldo, Urmas Paet

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 750 000 500 000 750 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 750 000 500 000 750 000 500 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Προπαρασκευαστική ενέργεια: Πρόγραμμα ανταλλαγής παιδιών και 
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νέων ΕΕ - Ρωσίας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η προπαρασκευαστική ενέργεια επιδιώκει τη δημιουργία προγράμματος στα πρότυπα του 'Deutsch-
Französische Jugendwerk', το οποίο δημιουργήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με σκοπό να 
δοθεί η δυνατότητα στις νεότερες γενιές παιδιών από τα κράτη μέλη της ΕΕ και της Ρωσίας να 
συναντηθούν μεταξύ τους. Η εν λόγω προπαρασκευαστική ενέργεια θα πρέπει να έχει δημιουργήσει μέσα 
σε ένα χρόνο την αναγκαία οργανωτική δομή που καθιστά δυνατές τις μετακινήσεις μεμονωμένων 
παιδιών και εφήβων μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Σε περίοδο κρίσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΕΕ, τούτη η διπλή πρόταση που διαμορφώνεται από την 
προπαρασκευαστική ενέργεια για τη Ρωσία και από την παράλληλη προπαρασκευαστική ενέργεια για την 
Ουκρανία επιθυμεί να στείλει ισχυρό πολιτικό και συμβολικό μήνυμα καλής θέλησης και ελπίδας προς την 
νέα γενιά στην Ευρώπη και στη Ρωσία. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4575 === BUDG/4575 ===

Κατάθεση: Jean Arthuis, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Karima Delli, Jean-Paul Denanot, 
Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Kaja Kallas, Ernest Maragall, 
Elisabeth Morin-Chartier, Siegfried Mureşan, Claude Rolin, Paul Rübig

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο - Ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την κινητικότητα στη μαθητεία: Ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκή ιθαγένειας και καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσω της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

1. Πλαίσιο:
Παρά τις σημαντικές προσπάθειες της ΕΕ μέσω της δημιουργίας του συστήματος εγγυήσεων για τη 
νεολαία και των 6,4 δισ. ευρώ της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα επίπεδα ανεργίας 
παραμένουν εξαιρετικά υψηλά. Τον Ιούνιο του 2015 η ανεργία των νέων ανέρχονταν στα 4,7 
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εκατομμύρια, με σημαντικές διαφορές και αποκλίσεις να εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ. Ο αριθμός των νέων ηλικίας 15-24 που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός 
εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) είναι ακόμη υψηλότερος, καθώς ξεπερνά τα 6 
εκατομμύρια. Αν δεν υπάρξει αποφασιστική δράση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια «χαμένη» γενιά. 

Παρόλο που η απασχόληση των νέων αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα σταθερά 
επίπεδα υψηλής ανεργίας στην Ευρώπη υπονομεύουν το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αμαυρώνουν το μέλλον του. Τα εύρυθμα συστήματα μαθητείας και τα υψηλά επίπεδα κινητικότητας, τα 
οποία διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην αγορά εργασίας 
αποτελούν παράγοντες που χαρακτηρίζουν κράτη μέλη με χαμηλά επίπεδα ανεργίας των νέων. Τα 
προγράμματα μαθητείας αναγνωρίζονται ως η «λεωφόρος» που οδηγεί στην απασχόληση, ενώ η 
κινητικότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και είναι πιθανώς η πλέον αποτελεσματική οδός 
προς την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνδυάσουμε τις προσπάθειες και να 
συνδέσουμε καλύτερα αυτούς τους δύο τομείς πολιτικής κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι νέοι μαθητευόμενοι 
Ευρωπαίοι να αποκτούν επαγγελματική πείρα σε άλλα κράτη μέλη και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις 
δεξιότητές τους. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τα προγράμματα μαθητείας ως επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ΕΕΚ) που συνδυάζει και εναλλάσσει επίσημα την άσκηση εντός της επιχείρησης (περίοδοι 
πρακτικής άσκησης και απόκτησης πείρας επί τόπου) και την εκπαίδευση στο σχολείο (περίοδοι 
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε σχολείο ή σε κέντρο κατάρτισης). Η ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων αυτών επιτρέπει στους σπουδαστές να αποκτήσουν τίτλους πιστοποίησης ΕΕΚ που 
αναγνωρίζονται από τις εθνικές αρχές. Σε ιδανικές συνθήκες, οι μαθητευόμενοι επωφελούνται από 
σύμβαση εργασίας που τους παρέχει καθεστώς μαθητευόμενου υπαλλήλου, και επομένως τους παρέχεται 
μισθός. 
Οι μαθητευόμενοι με σύμβαση που φιλοξενούνται σε ξένη χώρα εξακολουθούν καταρχήν να αποτελούν 
υπαλλήλους και υπάγονται στην ευθύνη του αρχικού εργοδότη. Εντούτοις, αυτό εγείρει νομικά ζητήματα 
και μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια στην κινητικότητα. Οι εργοδότες έρχονται αντιμέτωποι με μια 
κατάσταση όπου θέτουν τους μαθητευόμενους στη διάθεση ξένων εταιρειών (ακόμη και εάν βρίσκονται 
στην Ευρώπη), ενώ πρέπει ακόμη να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την αρχική 
σύμβαση μαθητείας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κινητικότητας (αμοιβή, ωράριο εργασίας, 
όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης, κοινωνική προστασία, υγειονομική περίθαλψη, ασφάλιση, κ.λπ.). 
Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Erasmus για τους 
μαθητευόμενους» και του προγράματος Erasmus + «βασική δράση 1 Κινητικότητα για τους 
εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο ΕΕΚ και για το προσωπικό», λόγω του κριτηρίου αξιολόγησης ΕΚ2020 για 
την κινητικότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ (6%), καθώς και της Ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις 
μαθητείας, η μακροπρόθεσμη κινητικότητα των μαθητευομένων παραμένει περιορισμένη.
Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, μεταξύ άλλων στην τυπική ηλικία των σπουδαστών (15 έως 19 ετών). 
Όταν οι σπουδαστές είναι κάτω των 18 ετών, τότε είναι ανήλικοι και ενέχονται προβλήματα ευθύνης, 
ενώ συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την παραμονή μακριά από το σπίτι τους για μεγάλο 
διάστημα. Αυτό αποδεικνύει ότι απαιτούνται υποστηρικτικές υποδομές και ενταξιακά μέτρα (μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη γλώσσα, την εκμάθηση, τη στέγαση κ.ά.). Αυτό εξηγεί επίσης τον λόγο για τον
οποίο το πρόγραμμα Erasmus+ (όπου η μέση κινητικότητα αφορά περίοδο μικρότερη από ένα μήνα) δεν 
επαρκεί για τον σκοπό αυτό και πρέπει να συμπληρωθεί. 
Παρόλο που οι συστάσεις του Συμβουλίου και των Κοινοβουλίων για τα συστήματα πιστώσεων (ECVET) 
και διασφάλισης ποιότητας (EQAVET), καθώς και ο χάρτης κινητικότητας για το Erasmus+ και την 
ΕΕΚ, έχουν συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στα εθνικά συστήματα ΕΕΚ, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις λόγω των διαφορών στα συστήματα αυτά, με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν δυσκολίες στην επικύρωση των γνώσεων που αποκομίστηκαν κατά τη 
διάρκεια αυτών των περιόδων στο εξωτερικό.
2. Εστίαση σχεδίου:
Ο γενικός στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι η διευκόλυνση της κινητικότητας των 
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μαθητευόμενων μέσω της δοκιμής διάφορων μοντέλων για την εφαρμογή της απαραίτητης υποδομής 
κινητικότητας (π.χ. υπηρεσίες που περιλαμβάνουν στέγαση, μαθήματα γλωσσών, πρακτικές 
πληροφορίες, καθοδήγηση, ρυθμίσεις ασφάλισης) και τις ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη διερεύνηση τρόπων και μέσων για να καταστεί η ΕΕΚ 
ελκυστικότερη επιλογή για τους νέους.
Το σχέδιο αποσκοπεί επίσης στην τυπική αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων 
και στη στήριξη της αμοιβαίας αναγνώρισης πτυχίων, καθώς και στην προοδευτική εφαρμογή ενός 
ευρωπαϊκού πλαισίου για την κινητικότητα στη μαθητεία, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα και σύμβολο των θεμελίων που μπορούν να τεθούν για πιο 
ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά συστήματα μαθητείας. 
Αυτό συνεπάγεται δύο επιχειρησιακούς στόχους: 
i) Σε πρώτο επίπεδο, το σχέδιο θα επιδιώξει να δοκιμάσει τον τρόπο εφαρμογής οικονομικά αποδοτικών 
διασυνοριακών συστημάτων κινητικότητας στη μαθητεία μεταξύ ιδρυμάτων ΕΕΚ, εταιρειών και/ή 
άλλων σχετικών φορέων. Η δράση θα προωθήσει την οικοδόμηση ικανοτήτων στους ενδιαφερόμενους 
φορείς όσον αφορά τη δημιουργία απαραίτητης υποδομής για την αποστολή και την υποδοχή 
μαθητευόμενων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για περιόδους από 6 έως 12 μηνών και θα εξετάσει τους 
διαφορετικούς τύπους στήριξης που απαιτούνται. 
ii) Σε δεύτερο επίπεδο, θα αποκομιστούν διδάγματα από την εφαρμογή των σχεδίων, καθώς και από τις 
αξιολογήσεις και την έρευνα του ΕΚ (βλ. κατωτέρω), ούτως ώστε να δοθούν βιώσιμες επιλογές για την 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού πλαισίου για την κινητικότητα στη μαθητεία. 
Οι προβλεπόμενες δράσεις είναι οι εξής: 
1. Επανεξέταση της εθνικής νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν την ΕΕΚ σε κάθε κράτος 
μέλος. Η επανεξέταση καλύπτει την αναγνώριση δεξιοτήτων, την επικύρωση και αντιστοιχία πτυχίων, τα 
σχέδια ασφάλισης και κάλυψης ατυχήματος, τις συνθήκες υποδοχής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις 
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των νέων και των ξένων εταιρειών ή φορέων. Επιδιώκεται επίσης ο 
προσδιορισμός των περιθωρίων σύγκλισης και του ενδεχόμενου ορισμού του ευρωπαϊκού πλαισίου για 
την κινητικότητα στη μαθητεία. 
2. Έρευνα στις εταιρείες (διεθνείς όμιλοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνίτες και αγρότες, 
περιλαμβανομένων των μελών της ΕΣΘΜ) και στους δημόσιους φορείς (κράτη, τοπικές και 
περιφερειακές αρχές) για να γίνουν κατανοητές οι προθέσεις τους, η επαγγελματική τους δεοντολογία και 
οι δυνατότητες υποδοχής, ειδικότερα για αλλοδαπούς νέους μαθητευόμενους. Αξιολόγηση ορισμένων 
από τα πλέον αποδοτικά συστήματα μαθητείας (π.χ. στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία) και 
υφιστάμενων συμβάσεων σε ορισμένες διασυνοριακές περιοχές όπως μεταξύ του ομόσπονδου κράτους 
του Σααρ και της Λωρραίνης, της Αλσατίας και της Βάδης-Βιρτεμβέργης, της Δανίας και του Σλέσβιχ-
Χολστάιν. 
3. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση περιορισμένου αριθμού διευρωπαϊκών έργων 
με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της ΕΕΚ, με στόχο την ανάπτυξη 
βιώσιμων συστημάτων και πλαισίων για διασυνοριακή κινητικότητα μαθητευόμενων της ΕΕΚ, ούτως 
ώστε να προετοιμαστεί και να κλιμακωθεί η μακροπρόθεσμη ποιοτική κινητικότητα με ελάχιστη 
διάρκεια 6 μηνών σε τουλάχιστον 2 κράτη μέλη της ΕΕ. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του συστήματος 
κινητικότητας θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών και στην παρεχόμενη πίστωση, ούτως 
ώστε να παρέχονται προσόντα της ΕΕΚ. Στους στόχους αυτών των έργων θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των εμποδίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμπειρία της 
κινητικότητας, καθώς και η διερεύνηση των ευκαιριών για τους σπουδαστές, τις εταιρείες και την ΕΕΚ, 
καθώς και της ενδεχόμενης ζήτησης για μακροπρόθεσμη κινητικότητα. Έως τις αρχές του 2016, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ούτως ώστε τα έργα να 
τεθούν σε εφαρμογή έως το τρίτο τρίμηνο του 2016. 
4. Κριτική θεώρηση όλων των μέσων που ισχύουν αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ΕΕ για να εξεταστούν οι 
συνέργειες και η βέλτιστη χρήση των πόρων για τη διευκόλυνση της κινητικότητας στη μαθητεία. 
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Μεταξύ αυτών των μέσων και των προγραμμάτων, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή: i) στο EURES, 
για τις δυνατότητές του ως προς τη διαφάνεια και τη διασυνοριακή αντιστοιχία στον τομέα, ii) στο 
πρόγραμμα «Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES», για οικονομικά κίνητρα για νέους να 
πραγματοποιήσουν μαθητεία σε άλλη χώρα, iii) στο Erasmus + για οικονομική στήριξη της εμπειρίας 
κινητικότητας έως 12 μήνες στο πλαίσιο προγράμματος μαθητείας, iv) στην πλατφόρμα ευρωπαϊκής 
μαθητείας και v) στην Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις μαθητείας για την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 
5. Εντοπισμός των μέσων και των μεθόδων για τη βελτιστοποίηση της κινητικότητας των κοινωνικών 
εταίρων και άλλων σχετικών περιφερειακών και τοπικών ενδιαφερόμενων μερών. Το έργο αυτό θα 
επιτελεστεί σε συνεργασία με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.
6. Εντοπισμός των τρόπων και των μέσων για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 
δυνατότητες και τα οφέλη των περιόδων μαθητειών. 
Ο αρχικός ετήσιος προϋπολογισμός ήταν περίπου 4.000.000 ευρώ για το σύνολο των 6 δράσεων που 
περιγράφονται ανωτέρω· η δράση 3 (πρόσκληση υποβολής προσφορών της Επιτροπής) θα έχει ετήσιο 
προϋπολογισμό 3.000.000 ευρώ.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι ευκαιρίες για κινητικότητα των μαθητευόμενων στην ΕΕΚ είναι περιορισμένες και υπάρχουν 
πολυάριθμα εμπόδια. Το συγκεκριμένο δοκιμαστικό σχέδιο επιδιώκει να διερευνήσει τη δυνατότητα της 
πραγματικής δημιουργίας μεσοπρόθεσμης έως μακροπρόθεσμης διασυνοριακής κινητικότητας στη μαθητεία 
στην ΕΕ, με τον ίδιο τρόπο που επωφελούνται οι σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιδιώκει 
επίσης να ανταποκριθεί στις συχνές εκκλήσεις του Συμβουλίου για διευκόλυνση της κινητικότητας στην ΕΕ 
και διεύρυνση των μαθητειών και των επενδύσεων στην ΕΕΚ. Εναρμονίζεται πλήρως με τις τρέχουσες 
προτεραιότητες της Επιτροπής και του ΕΚ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4576 === BUDG/4576 ===

Κατάθεση: Marlene Mizzi, Alfred Sant

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Παιδιά σε κίνηση

Παρατηρήσεις:
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Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα Erasmus + δεν καλύπτει την κινητικότητα πολύ μικρών παιδιών και 
επιπρόσθετα στα υφιστάμενα σχέδια και τις πλατφόρμες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 
Erasmus +, το νέο δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί να εμβαθύνει στο πρόβλημα της εκπαίδευσης εκτός 
σχολικής ύλης και στην επένδυση στη δια βίου μάθηση των παιδιών. Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα 
επικεντρωθεί στην προσαρμογή της σχολικής διδακτέας ύλης ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτήν 
στοχοθετημένες επισκέψεις σε σχολεία άλλων χωρών, με σκοπό τα παιδιά να εκτίθενται από πολύ νεαρή 
ηλικία τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των μαθητικών χρόνων τους σε άλλους πολιτισμούς. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Προκειμένου να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους, τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν βασικές 
δεξιότητες και ικανότητες ζωής, απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, την μελλοντική τους 
απασχόληση και για την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη. Η διακρατική κινητικότητα και οι 
επισκέψεις σε ευρωπαϊκές χώρες θα αποτελέσουν έναν αναγκαίο θεμέλιο λίθο για τη μελλοντική προσωπική 
ανάπτυξη των παιδιών. Στόχος του παρόντος σχεδίου θα είναι η προώθηση του πολιτισμού, των τεχνών, των 
γλωσσών και των αξιών της Ευρώπης σε παιδιά πολύ νεαρής ηλικίας, μέσω σχολικών και εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4610 === BUDG/4610 ===

Κατάθεση: Marisa Matias

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 800 000 800 000 800 000 800 000

Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 800 000 800 000 800 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Υποστήριξη για νέους ομιλητές απειλούμενων με εξαφάνιση, περιφερειακών, 
μειονοτικών, συνεπίσημων και μικρότερων κρατικών γλωσσών.

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Κύριοι στόχοι του δοκιμαστικού σχεδίου είναι: 
 Η δημιουργία δικτύου νέων για τις ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 
υποστηρίζουν τις περιφερειακές, συνεπίσημες, μικρότερες, μειονοτικές και των απειλούμενες με 
εξαφάνιση γλώσσες· 
 Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που αξιοποιούν τις δεξιότητές τους στην πολυγλωσσία ώστε να 
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αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε υψηλές θέσεις εργασίας και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ως 
πολιτιστικών επιχειρηματιών.
 Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα αυξήσουν τη συμμετοχή των νέων σε έργα που αφορούν 
την ΕΕ και η ενίσχυση των ευκαιριών τους για την κινητικότητα.
 Η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα αυξήσουν τη συμμετοχή και τις ικανότητες των νέων 
για να εργαστούν και να αναλάβουν ηγετικές θέσεις σε κορυφαίες οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με 
εξαφάνιση, ιδίως, και οι περιφερειακές, οι μειονοτικές και οι συνεπίσημες γλώσσες, όπως επίσης οι γλώσσες 
μικρότερων κρατών, μέσω της κατάρτισης, για παράδειγμα, οι νέοι ομιλητές τους θα πρέπει να είναι 
καλύτερα σε θέση να οργανώνουν τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών, να παράγουν 
περισσότερο ψηφιακό περιεχόμενο στη γλώσσα τους, και να συμμετέχουν σε έργα χρηματοδοτούμενα από 
την Ένωση. Θα πρέπει παράλληλα να εκπαιδευτούν ως πολιτιστικοί επιχειρηματίες, ώστε να προωθήσουν 
καλύτερα τις γλώσσες και τους πολιτισμούς τους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1104 === S&D//7004 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με στήριξη των αρχάριων 
εκπαιδευτικών μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης, της πλαισίωσης και της καθοδήγησης

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία εργαλείων σε όλη την ΕΕ για την υποστήριξη 
των νέων εκπαιδευτικών στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί 
επαγγελματίες στη διδασκαλία, στη σχολική αίθουσα, στη διαχείριση κ.λπ. Περιλαμβάνει α) την 
ανάπτυξη επιγραμμικών ενοτήτων για τη μάθηση, την πλαισίωση και την καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού με στόχο την αύξηση της αυτοαποτελεσματικότητας των αρχάριων εκπαιδευτικών 
(750.000 ευρώ), και β) μελέτη για να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα προσαρμογής του περιεχομένου που 
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παρέχεται μέσω της Πύλης Σχολικής Εκπαίδευσης στις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε άλλα μέρη του 
κόσμου, περιλαμβανομένης της δημιουργίας συνδέσμων με υπάρχουσες πλατφόρμες που αναπτύσσονται 
υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ, ο ΟΟΣΑ (250.000 ευρώ).

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στο σχολείο, η ποιότητα των εκπαιδευτικών είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την εκπαιδευτική 
επιτυχία των μαθητών. Κάθε συστημική αλλαγή της εκπαίδευσης πρέπει επομένως να επικεντρώνεται στην 
ποιότητα των εκπαιδευτικών – και στον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές που ακολουθούν επηρεάζουν τη 
διαδικασία της μάθησης. Η ανάληψη καθηκόντων στο σχολείο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επιδόσεις των 
εκπαιδευτικών και την αυτοαποτελεσματικότητά τους στην περαιτέρω σταδιοδρομία τους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1257 === S&D//7165 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 02 77 10
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 02 77 10 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Παιδιά σε κίνηση

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα Erasmus + δεν καλύπτει την κινητικότητα πολύ μικρών παιδιών και 
επιπρόσθετα στα υφιστάμενα σχέδια και τις πλατφόρμες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα 
Erasmus +, το νέο δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί να εμβαθύνει στο πρόβλημα της εκπαίδευσης εκτός 
σχολικής ύλης και στην επένδυση στη δια βίου μάθηση των παιδιών. Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα 
επικεντρωθεί στην προσαρμογή της σχολικής διδακτέας ύλης ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτήν 
στοχοθετημένες επισκέψεις σε σχολεία άλλων χωρών, με σκοπό τα παιδιά να εκτίθενται από πολύ νεαρή 
ηλικία τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια των μαθητικών χρόνων τους σε άλλους πολιτισμούς. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Προκειμένου να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους, τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν βασικές 
δεξιότητες και ικανότητες ζωής, απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, την μελλοντική τους 
απασχόληση και για την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη. Η διακρατική κινητικότητα και οι 
επισκέψεις παιδιών μικρής ηλικίας σε ευρωπαϊκές χώρες υπό εποπτεία κατάλληλη για την ηλικία τους που 
θα επιτευχθούν μέσω του δοκιμαστικού αυτού σχεδίου θα αποτελέσουν έναν αναγκαίο θεμέλιο λίθο για τη 
μελλοντική προσωπική ανάπτυξη των παιδιών αυτών. Στόχος του παρόντος σχεδίου θα είναι η προώθηση 
του πολιτισμού, των τεχνών, των γλωσσών και των αξιών της Ευρώπης σε παιδιά πολύ νεαρής ηλικίας, 
μέσω σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 108 === FEMM/6013 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Κεφάλαιο 15 03 — «Ορίζοντασ 2020»

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Οι παρούσες παρατηρήσεις ισχύουν για όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού του παρόντος κεφαλαίου.

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Η πίστωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για το πρόγραμμα «ΟρίζωνΟρίζοντας 2020» — το πρόγραμμα-πλαίσιο 
έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την ολοκλήρωση των 
προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων (FP7)(ΠΠ7) και την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) από την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο.

Το πρόγραμμα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Ένωση 
Καινοτομίας» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και άλλων εμβληματικών πρωτοβουλιών, ιδίως των «Μια 
Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους», «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης» και «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Το πρόγραμμα πλαίσιοπρόγραμμα-πλαίσιο«ΟρίζωνΟρίζοντας
2020» θα συμβάλει στην οικοδόμηση μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε 
ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επαρκή πρόσθετη χρηματοδότηση της έρευνας, της ανάπτυξης και 
της καινοτομίας. 

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων που ορίζονται στο άρθρο 179 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να συμβάλεισυμβάλλει στη δημιουργία της 
κοινωνίας της γνώσης που θα βασίζεται στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας —δηλαδή στήριξη της διακρατικής 
συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα στο σύνολο της Ένωσης, ενίσχυση του δυναμισμού, της δημιουργικότητας 
και της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας μέχρι τα όρια της γνώσης, ενδυνάμωση των ανθρώπινων πόρων 
στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, 
καθώς και των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο σύνολο της Ευρώπης— και να εξασφαλίσει τη 
βέλτιστη χρήση της. Θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως η ανάγκη έντασης των προσπαθειών για ενίσχυση της 
συμμετοχής και του ρόλου των γυναικών στην επιστήμη και την έρευνα.
Μετά την παράγραφο:

Η πίστωση αυτή θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό .......... αριθ. 1906/2006 (ΕΕ L 347 της 



53

20.12.2013, σ. 81).

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Οι συνεισφορές των κρατών της ΕΖΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 82 και το πρωτόκολλο 32, προστίθενται στις πιστώσεις που 
εγγράφονται στο παρόν κεφάλαιο. Επισημαίνεται ότι τα ποσά αυτά, που προέρχονται από τις συνεισφορές 
των κρατών της ΕΖΕΣ και τα οποία εγγράφονται στο άρθρο 6 3 0 της κατάστασης εσόδων και συνιστούν 
έσοδα με ειδικό προορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, συνεπάγονται το άνοιγμα αντίστοιχων πιστώσεων και την εκτέλεση στο 
πλαίσιο του παραρτήματος «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» του παρόντος μέρους της κατάστασης 
δαπανών του παρόντος τμήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενικού προϋπολογισμού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το ποσοστό των ερευνητριών είναι ακόμη σημαντικά χαμηλότερο από των ερευνητών, ακόμη και στον 
ακαδημαϊκό κλάδο. Οι γυναίκες εξακολουθούν μην έχουν ίση πρόσβαση σε θέσεις στον τομέα της έρευνας, 
σε χρηματοδότηση, στην δημοσίευση του έργου τους και σε ακαδημαϊκά βραβεία, με αποτέλεσμα να μη 
αξιοποιείται επαρκώς το δυναμικό τους στους τομείς της έρευνας και της επιστήμης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 859 === ALDE/8055 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 03 05 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας — ολοκλήρωση του «τριγώνου 
της γνώσης», που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221
Αποθεματικό

Σύνολο 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 
προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από

την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων 
του

ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4213 === BUDG/4213 ===

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 
De Backer, Claude Turmes

-------------------------------



54

SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 03 05 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας — ολοκλήρωση του «τριγώνου 
της γνώσης», που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 100 330 683 320 118 729 251 833 221
Αποθεματικό

Σύνολο 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 100 330 683 320 118 729 251 833 221

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την 
τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από 
την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4553 === BUDG/4553 ===

Κατάθεση: Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Επιτροπή Προϋπολογισμών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 15 03 05 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας — ολοκλήρωση του «τριγώνου 
της γνώσης», που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

Αποθεματικό

Σύνολο 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 
προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 949 === EPP//7522 ===

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 15 03 05 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας — ολοκλήρωση του «τριγώνου 
της γνώσης», που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

Αποθεματικό

Σύνολο 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Θα πρέπει να αποκατασταθεί το ετήσιο προφίλ για το 2016 όσον αφορά τις γραμμές προϋπολογισμού του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» που χρησιμοποιούνται για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του 
ΕΤΣΕ. Οι παρούσες τροπολογίες αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να ελαχιστοποιήσει όσο 
το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπο που έχει η ανακατανομή πόρων προς το ΕΤΣΕ στα προγράμματα 
«Ορίζοντας 2020» και CEF, προκειμένου να μπορέσουν αυτά να επιτύχουν πλήρως τους στόχους τους και 
να αξιοποιήσουν τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά κονδύλια που συμφωνήθηκαν πριν από δύο έτη. Θα πρέπει 
να κινητοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο του κανονισμού ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της 
προσφυγής στο μέσο ευελιξίας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 151 === ITRE/5222 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 15 03 05 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας — ολοκλήρωση του «τριγώνου 
της γνώσης», που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

Αποθεματικό

Σύνολο 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τούτη η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ από το 2016 της γραμμής 
αυτής του προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1190 === S&D//7097 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 03 05 — Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας — ολοκλήρωση του «τριγώνου 
της γνώσης», που αποτελείται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 03 05 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αποθεματικό

Σύνολο 253 782 375 227 988 790 219 788 046 251 833 221 219 788 046 251 833 221 114 400 000 334 188 046 251 833 221

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η τροπολογία έχει σκοπό να επαναφέρει πλήρως το αρχικό ετήσιο προφίλ της γραμμής αυτής του 
προϋπολογισμού όπως είχε προβλεφθεί πριν από την ανακατανομή των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων). Η χρηματοδότηση θα επιτευχθεί με τη χρήση όλων των χρηματοδοτικών μέσων που είναι 
διαθέσιμα στο πλαίσιο του κανονισμού αριθ. 1311/2013 για το ΠΔΠ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 214 === ITRE/5285 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 15 03 51 — Περάτωση προηγούμενου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα — Έβδομο 
πρόγραμμα-πλαίσιο (2007 έως 2013)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 03 51 p.m. 270 878 417 p.m. 304 000 000 p.m. 291 500 000 12 500 000 p.m. 304 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο p.m. 270 878 417 p.m. 304 000 000 p.m. 291 500 000 12 500 000 p.m. 304 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 117 === FEMM/6028 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 03 77 02
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 03 77 02 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Μηχανισμός για τις ΜΜΕ με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έδρα στην ΕΕ ή οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε μια χώρα που 
συνδέεται με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μπορούν πλέον να λαμβάνουν χρηματοδότηση και 
στήριξη για σχέδια καινοτομίας που θα τις βοηθήσουν να μεγεθυνθούν και να επεκτείνουν τις 
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δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης. Παράλληλα προσφέρεται καθοδήγηση 
για την προαγωγή της καινοτομίας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των σταδίων 1 
και 2, προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα δημιουργήσει ένα ειδικό 
πρόγραμμα καθοδήγησης για γυναίκες επιχειρηματίες, το οποίο θα εφαρμόζεται παράλληλα με το 
υπάρχον.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Αφενός η Ευρώπη έχει έλλειψη επιχειρηματιών που να κάνουν πράξη τις ιδέες τους για τη σύσταση 
επιχειρήσεων και αφετέρου οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι δυσανάλογα λιγότερες από τους άντρες. Είναι 
αναγκαίο για την ευρωπαϊκή οικονομία να κάνουν περισσότεροι επιχειρηματίες αυτό το βήμα. Επομένως, 
αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιτυχίας των γυναικών επιχειρηματιών σε έναν 
ανδροκρατούμενο τομέα, με τη βοήθεια μιας ειδικής υπηρεσίας καθοδήγησης για την αντιμετώπιση των 
μεγαλύτερων εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4616 === BUDG/4616 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní 
Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel 
Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 04 01 — Ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας των ΜΜΕ και των οργανώσεων του ευρωπαϊκού 
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και ενθάρρυνση της διαμόρφωσης πολιτικής και νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 500 000 5 000 000 23 829 000 22 133 220
Αποθεματικό

Σύνολο 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 500 000 5 000 000 23 829 000 22 133 220

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, ο πολιτιστικός και 
δημιουργικός τομέας έχει δει την χρηματοδότησή του να υφίσταται σημαντικές περικοπές, με αποτέλεσμα 
να καταγράφεται μείωση της πολιτιστικής παραγωγής και, κατ` επέκταση επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά την ελευθερία δημιουργίας, την κατανάλωση πολιτιστικών έργων και την επιβίωση του τομέα και 
των εργαζομένων του. Προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η τάση, προτείνεται αύξηση των ποσών που 
διατίθενται γι αυτούς.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 76 === CULT/5843 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 15 04 01 — Ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας των ΜΜΕ και των οργανώσεων του ευρωπαϊκού 
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και ενθάρρυνση της διαμόρφωσης πολιτικής και νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και η oνομασία ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220
Αποθεματικό

Σύνολο 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220

Ονομασία:
Ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας των ΜΜΕ,ΜΜΕ και των μικρών και πολύ μικρών οργανώσεων του 
ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και ενθάρρυνση της διαμόρφωσης πολιτικής και νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Μετά την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ η εκκίνηση του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον 
πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα (CCSGF) έπρεπε να αναβληθεί για το 2016. Ο CCSGF πρέπει να 
εφοδιαστεί με αρκετά χρήματα στο πρώτο έτος της εφαρμογής για να παράσχει όσο το δυνατόν πιο 
αποδοτική χρηματοδότηση. 

Όσον αφορά τον τίτλο της ακρόασης, αυτός πρέπει να τροποποιηθεί διότι δεν καλύπτει το ρητό αίτημα που 
διατύπωσε το ΕΚ στη νομική βάση να επεκταθεί ο Μηχανισμός Εγγυήσεων στις μικρές και πολύ μικρές 
οργανώσεις.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1069 === GUE//7309 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 15 04 01 — Ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας των ΜΜΕ και των οργανώσεων του ευρωπαϊκού 
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και ενθάρρυνση της διαμόρφωσης πολιτικής και νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 700 000 5 500 000 24 029 000 22 633 220
Αποθεματικό

Σύνολο 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 3 700 000 5 500 000 24 029 000 22 633 220

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας υφίστανται εδώ και χρόνια συστηματικές περικοπές στη 
χρηματοδότηση, και παρατηρείται σημαντική κάμψη της πολιτιστικής παραγωγής, που περιορίζει την 
άσκηση της πολιτιστικής και δημιουργικής ελευθερίας, τον τομέα και τους απασχολούμενους σε αυτόν. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1205 === S&D//7112 ===
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Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 15 04 01 — Ενίσχυση της οικονομικής επάρκειας των ΜΜΕ και των οργανώσεων του ευρωπαϊκού 
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και ενθάρρυνση της διαμόρφωσης πολιτικής και νέων 
επιχειρηματικών μοντέλων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 01 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220
Αποθεματικό

Σύνολο 9 000 000 7 445 136 23 829 000 22 133 220 20 329 000 17 133 220 7 500 000 9 000 000 27 829 000 26 133 220

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι πιστώσεις του σχεδίου προϋπολογισμού δεν είναι αρκετά φιλόδοξες και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
αυξηθούν.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4067 === BUDG/4067 ===

Κατάθεση: Bas Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 04 02 — Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της 
διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 -51 727 000 -42 000 000 p.m. p.m.
Αποθεματικό

Σύνολο 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 -51 727 000 -42 000 000 p.m. p.m.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο πολιτισμός δεν είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα της ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4617 === BUDG/4617 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Marisa Matias, Liadh Ní 
Riada, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel 
Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------



60

SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 04 02 — Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της 
διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 1 100 000 3 000 000 52 827 000 45 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 1 100 000 3 000 000 52 827 000 45 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια, ο πολιτιστικός και 
δημιουργικός τομέας έχει δει την χρηματοδότησή του να υφίσταται σημαντικές περικοπές, με αποτέλεσμα 
να καταγράφεται μείωση της πολιτιστικής παραγωγής και, κατ` επέκταση επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά την ελευθερία δημιουργίας, την κατανάλωση πολιτιστικών έργων και την επιβίωση του τομέα και 
των εργαζομένων του. Για να αντιστραφεί τούτη η τάση και για να τονωθεί η μετακίνηση και η 
κινητικότητα παραγόντων πολιτισμού, προτείνεται αύξηση των διατιθέμενων ποσών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 68 === CULT/5824 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 04 02 — Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της 
διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Πρόσθετες πιστώσεις χρειάζονται για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, μετά την έγκριση της 
απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. 
Η απόφαση αυτή καθορίζει νέες ρυθμίσεις και χρονοδιάγραμμα για το βραβείο Μελίνα Μερκούρη το οποίο 
απονέμεται στις πόλεις που ανακηρύσσονται πολιτιστικές πρωτεύουσες. Δεν κατέστη δυνατόν οι νέες αυτές 
ρυθμίσεις να αποτυπωθούν στα κονδύλια του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη». 
Με την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων θα αποφευχθεί η απονομή του βραβείου Μελίνα Μερκούρη 
να διενεργηθεί σε βάρος άλλων μέτρων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1206 === S&D//7113 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 15 04 02 — Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» — Στήριξη διασυνοριακών ενεργειών και προώθηση της 
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διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 02 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 52 759 000 36 585 518 52 827 000 45 000 000 51 727 000 42 000 000 5 100 000 7 000 000 56 827 000 49 000 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων τελειώνει με τις λέξεις:
– υποστήριξη της δημιουργίας ακροατηρίου ως μέσου προσέλκυσης ενδιαφέροντος σε ευρωπαϊκά 

πολιτιστικά έργα.

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Μέτρα υποστήριξης του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»«Πολιτισμός» 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Λόγω της σημασίας της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και του δημιουργικού τομέα στην Ευρώπη δεν 
δικαιολογείται η μείωση του προϋπολογισμού για το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», το οποίο πρέπει να 
στηριχθεί και να αναπτυχθεί. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1022 === EPP//7613 ===

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 07
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 07 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Υποτιτλισμός του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τηλεοπτικού περιεχομένου 
σε όλη την Ευρώπη

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
Μετατροπή του υφιστάμενου δοκιμαστικού σχεδίου 15 04 77 07 «Προώθηση της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης μέσω του πολιτισμού με την παροχή επιλεγμένων ευρωπαϊκών τηλεοπτικών 
προγραμμάτων –κυρίως βάσει πολιτιστικών εκδηλώσεων, ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικών εκπομπών– σε όλη 
την Ευρώπη, σε έξι γλώσσες μέσω πρόσθετων υποτιτλισμένων εκδόσεων» στην προπαρασκευαστική 
ενέργεια 15 04 77 07 «Υποτιτλισμός του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τηλεοπτικού περιεχομένου σε όλη την 
Ευρώπη»

Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια είναι η συνέχεια του δοκιμαστικού σχεδίου που χρηματοδοτήθηκε 
το 2014 και το 2015 από το Κοινοβούλιο και έχει σκοπό να δοκιμάσει την ύπαρξη ευρωπαϊκού κοινού για 
πολιτιστικά προγράμματα με την παροχή ποικίλων υποτιτλισμένων εκδόσεων επιλεγμένων τηλεοπτικών 
προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη. 
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Το δοκιμαστικό σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε το 2014 αναπτύσσεται επί του παρόντος από το ARTE, το 
ευρωπαϊκό πολιτιστικό τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο θα προσφέρει 600 ώρες του τηλεοπτικού 
προγράμματος σε 4 γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά και ισπανικά) από τον Οκτώβριο του 2015 και 
έπειτα. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να αναπτύσσονται σε περισσότερες γλώσσες (τουλάχιστον γαλλικά, γερμανικά, 
αγγλικά, ισπανικά, πολωνικά και ιταλικά). Αυτές οι έξι γλώσσες θα διευκολύνουν την προσέγγιση του 70% 
των ευρωπαίων πολιτών στη μητρική τους γλώσσα. 

Η διάρκεια αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας για το πείραμα αυτό, μέσω της δοκιμής και της χρήσης 
ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας και μάρκετινγκ για αρκετά χρόνια. Η ενέργεια αυτή θα αυξήσει τα 
ποσοστά τηλεθέασης, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης, θα δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή 
πολιτισμική αφήγηση και θα αναπτύξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα για τους ενδιαφερόμενους φορείς 
μέσων ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 70 === CULT/5827 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 15 04 77 09 — Δοκιμαστικό σχέδιο — Στήριξη δικτύων νέων δημιουργικών επιχειρηματιών: Ένωση 
και τρίτες χώρες

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 09 800 000 400 000 p.m. 200 000 p.m. 200 000 200 000 p.m. 400 000
Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 400 000 p.m. 200 000 p.m. 200 000 200 000 p.m. 400 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων το 2015 ήταν 800 000 ευρώ ενώ οι πληρωμές για το 2015 ήταν 400 
000 ευρώ. Δεν υπάρχει εξήγηση για τη μη πληρωμή 200 000 ευρώ. Το ποσό πρέπει να αποκατασταθεί για το 
2016.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 866 === ALDE/8063 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 12
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 12 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — «Από τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης στην υλική ανάμνηση» Προστασία 
των εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το σχέδιο
Το δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο τα εξής:
–  μνημειοποίηση, οριοθέτηση, περίφραξη και προστασία καθορισμένου αριθμού εβραϊκών 

νεκροταφείων σε τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δύο γειτονικές χώρες·
– έναρξη διαδικασιών και μέτρων απτής προστασίας όλων των εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης, 

ιδίως σε περιοχές όπου οι εβραϊκές κοινότητες εξολοθρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του 
Ολοκαυτώματος·

– προσδιορισμός πόρων, περιορισμών, δαπανών και γενικών πρακτικών ρυθμίσεων προκειμένου να 
διαμορφωθεί η μορφή και το χρονοδιάγραμμα ενός βιώσιμου, πρακτικού και αποτελεσματικού 
προγράμματος μακράς πνοής με κύριο στόχο την προστασία και διαφύλαξη όλων των εβραϊκών 
νεκροταφείων της Ευρώπης·

– αξιοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την ενθάρρυνση της αναγνώρισης της ιστορικής, 
πολιτισμικής, εθνοτικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης μέσω της προαγωγής 
σχεδίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα ως προς την ανοχή, την άρνηση του ρατσισμού και την 
πολιτιστική παρακαταθήκη με επίκεντρο τα εβραϊκά νεκροταφεία. 

Προοίμιο
Πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια Εβραίοι ζούσαν στην 
κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Επί αιώνες ζούσαν εβραίοι στις πόλεις, στις κωμοπόλεις και στα χωριά 
των χωρών αυτών. Λίγες ήταν οι περιοχές από τις οποίες απουσίαζαν οι Εβραίοι. Η σημερινή σχεδόν 
απόλυτη αστικοποίηση του εβραϊκού πληθυσμού στην Ευρώπη απείχε πολύ από το να αποτελεί τον 
κανόνα τότε. Τα αρχεία καταδεικνύουν την ύπαρξη χιλιάδων πόλεων και χωριών με εβραϊκούς 
πληθυσμούς, πράγμα που επιβεβαιώνεται από τη δημιουργία και χρήση ανεξάρτητων τόπων 
ενταφιασμού που ανήκαν στις εβραϊκές κοινότητες.
Ογδόντα χρόνια μετά, έχουν χαθεί τα ίχνη πολλών από αυτά τα νεκροταφεία ενώ άλλα κείτονται 
χορταριασμένα και απροστάτευτα – το αποτέλεσμα της εξόντωσης των κοινοτήτων τους στο 
Ολοκαύτωμα. Σε κάποιους από τους τόπους αυτούς αφαιρέθηκαν οι ταφόπετρες για να κατασκευαστούν 
δρόμοι ή έγιναν ανασκαφές και οι τόποι παραμελήθηκαν ή παραδόθηκαν στην ανοικοδόμηση. Άλλοι 
τόποι αποκρύφτηκαν σκοπίμως και διαψεύσθηκε ακόμη και η ίδια η ύπαρξή τους από ένα πολιτικό 
σύστημα που αρνιόταν να παραδεχτεί ότι γενοκτονία που διεπραξαν οι Ναζί στόχευε ειδικά τους 
εβραίους. Αιώνες ολόκληροι εβραϊκών κοινοτήτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και, πάνω από 
όλα, οι ιστορικές μαρτυρίες και τα τεκμήρια της ύπαρξής τους διαγράφτηκαν από την μνήμη.
Όταν έληξε ο πόλεμος, πολλές εβραϊκές κοινότητες χρειάστηκε να περιμένουν άλλα σαράντα χρόνια μέχρι 
να βγει ξανά στην επιφάνεια ένα μεγάλο μέρος αυτού του ιστορικού αρχείου και να δημοσιοποιηθεί. 
Χάρη στις προσπάθειες ιστορικών, γενεαλόγων και ενδιαφερομένων ατόμων και οργανώσεων, κατέστη 
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δυνατή η επανασυναρμολόγηση της ιστορίας και εν τέλει η συγκέντρωση δεδομένων που περιγράφουν 
αναλυτικά την έκταση, τη γεωγραφική θέση και τη φυσική κατάσταση αυτών των τόπων. 
Όλοι αυτοί οι τόποι αυτοί έχουν βεβαίως θρησκευτική και ιστορική σημασία για τις εβραϊκές κοινότητες 
αλλά, εξίσου σημαντικά, μαρτυρούν ότι σε όλους αυτούς τις πόλεις τις κωμοπόλεις και τα χωριά έζησαν 
όντως Εβραίοι που αποτέλεσαν αναπόσπαστο στοιχείο του περιβάλλοντος και του πολιτισμού του κάθε 
τόπου και δεν εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης εξαιτίας υπερφυσικής, ανεξήγητης δύναμης. 
Δείχνουν επίσης με πολύ γλαφυρό τρόπο το πού μπορεί να οδηγήσουν ο ρατσισμός, ο αντισημιτισμός και 
η μισαλλοδοξία.
Τα θεμέλια αυτής της δουλειάς τέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια χάρη στην πρωτοβουλία Lo Tishkach 
και μέσω των διαδικασιών χαρτογράφησης και των διαδικτυακών βάσεων δεδομένων αυτής, καθώς και 
χάρη στις επιτόπιες μελέτες που αυτή πραγματοποίησε σε ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες. Σήμερα, 
έχουμε επιτέλους στη διάθεσή μας εκείνα τα δεδομένα που μας επιτρέπουν να ξεκινήσουμε το τεράστιο 
έργο της διαφύλαξης και της προστασίας των υλικών τεκμηρίων της εβραϊκής παρουσίας στην Ευρώπη 
και του αδιαμφισβήτητου γεγονότος του Ολοκαυτώματος.
Καθώς οι επιζήσαντες δυστυχώς αποδημούν, η μνήμη μετατρέπεται σε ιστορία και μας προσφέρει 
διδάγματα που πρέπει να αποκομίσουμε και υλικά τεκμήρια που πρέπει να διαφυλάξουμε. 
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα σηματοδοτήσει την έναρξη διαδικασιών και μέτρων απτής προστασίας 
όλων των εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης και δη σε περιοχές όπου οι εβραϊκές κοινότητες 
εξολοθρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Επιπλέον, θα προσδιορίσει τους πόρους, τους 
περιορισμούς, τις δαπάνες και τις γενικές πρακτικές ρυθμίσεις προκειμένου να διαμορφωθεί ο 
μορφότυπος ενός βιώσιμου, πρακτικού και αποτελεσματικού προγράμματος μακράς πνοής με κύριο 
στόχο την προστασία και διαφύλαξη όλων των εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης. 
Πρόκειται για την καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εβδομήντα χρόνια έχουν 
παρέλθει από το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο όσο διαρκεί μια άμεση, προσωπική 
ανθρώπινη μνήμη. Τον περασμένο χρόνο, όταν οι ευρωπαίοι συναθροίστηκαν για να τιμήσουν την 
εκατονταετηρίδα από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αναζήτησαν απτά ενθύμια και τα 
βρήκαν στα χιλιάδες καλοδιατηρημένα μνήματα που υπάρχουν στα πεδία των μαχών στη Φλάνδρα. 
Αυτό που προσφέρουν είναι ένας μοναδικός σύνδεσμος παρελθόντος και παρόντος. Κάτι τέτοιο 
αναζητούμε και εμείς, μία ανεξίτηλη μαρτυρία για ό,τι έλαβε χώρα ακόμη πιο πρόσφατα. Στόχος του 
παρόντος σχεδίου είναι ακριβώς να επιτύχει κάτι τέτοιο. 
Επιδιώξεις και σκοποί
1. Αναγνώριση, οριοθέτηση, αναστήλωση, περίφραξη, μνημειοποίηση καθορισμένου αριθμού εβραϊκών 
νεκροταφείων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο δοκιμαστικού σχεδίου κατά την 
περίοδο 2016-17.
2. Δημιουργία υποδομών όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού, τη διαχείριση, τις πρώτες ύλες, τις 
ομάδες εργασίας κλπ. για σχέδιο μακράς πνοής
3. Προσδιορισμός σαφούς δέσμης κριτηρίων για αναγνώριση μελλοντικών έργων, βασισμένων σε 
μοντέλα εκτίμησης δαπανών, συντονισμού εταίρων, επικοινωνιακής στρατηγικής και αξιοποίησης 
πόρων.
4. Καταγραφή και σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος για την πλήρη διατήρηση και διαφύλαξη όλων 
εβραϊκών νεκροταφείων στην Ευρώπη.
Προσδιορισμός γεωγραφικού πεδίου του έργου
 Η εν γένει περιοχή που μας ενδιαφέρει καλύπτει την συνολική έκταση και των 47 κρατών μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και της Λευκορωσίας.
 Η έκταση που υπάγεται ρητώς στον τομέα ευθύνης της πολιτικής μας προσδιορίζεται περαιτέρω ως το 
έδαφος που εμπεριέχεται στα φυσικά γεωγραφικά σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου.
 Η περιοχή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μας μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει την 
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κεντρική, την ανατολική και την νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας στο δυτικό της άκρο τις 
επικράτειες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας και 
επεκτεινόμενη προς ανατολάς έως το ανατολικότερο σημείο της ιστορικής περιοχής επί της οποίας είχαν 
το δικαίωμα να εγκατασταθούν οι Εβραίοι, συμπεριλαμβάνοντας έτσι τη Λιθουανία, τη Λετονία και την 
Εσθονία, την Λευκορωσία και τον θύλακα του Καλίνινγκραντ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τη Τσεχία και 
τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Πολωνία και όλες τις χώρες εντός των ορίων της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την Ελλάδα και όλα τα εδάφη 
της Ουκρανίας δυτικά του Δνείπερου.
 Σημείωση: Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία, οι 
σκανδιναβικές χώρες, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Ιταλία, η Ισπανία και η 
Πορτογαλία βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αλλά μπορεί να 
είναι υποψήφιες για έργα μόλις ολοκληρωθεί η προσπάθεια σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές.
 Το πεδίο εφαρμογής του δοκιμαστικού σχεδίου για το 2016-17 θα συμπεριλάβει νεκροταφεία σε 
τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της ΕΕ που θα επιλεγούν μεταξύ των εξής χωρών: Τσεχική Δημοκρατία, 
Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ελλάδα, Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Λιθουανία, και τουλάχιστον 
δύο γειτονικά κράτη των: Ουκρανίας, Μολδαβίας και Σερβίας.
Κριτήρια προσδιορισμού τοποθεσιών δοκιμαστικού σχεδίου:
 δυνατότητα ολοκλήρωσης έργων εντός ορισθέντος χρονοδιαγράμματος
 τοποθεσίες με τουλάχιστον ορισμένες αναγνωρισμένες ταφόπετρες
 τοποθεσίες χωρίς προβλήματα σχετικά με οριοθέτηση/ιδιοκτησία ή περιορισμούς θρησκευτικού 
χαρακτήρα
 τοποθεσίες που απαιτούν περίφραξη / ανέγερση τοίχου
 νεκροταφεία προγενέστερα του Ολοκαυτώματος
 τοποθεσίες σε πόλεις/χωριά χωρίς υπάρχουσα ή σημαντική εβραϊκή κοινότητα
Στάδια του σχεδίου
1. ΕΡΕΥΝΑ - Ιανουάριος - Απρίλιος 2016
 Κινητοποίηση υλικοτεχνικής και πολιτικής αρωγής εκ μέρους τοπικών εβραϊκών κοινοτήτων.
 Επαλήθευση κτηματολογίων, ιστορικών αρχείων, νομίμων ιδιοκτησιών.
 Επαφή με αντιπροσωπείες της ΕΕ, πρεσβείες, τοπικούς πολιτικούς, επισκέψεις.
 Προσδιορισμός πιθανών τοποθεσιών. Καθορισμός τοποθεσιών προς τοπογράφηση.
 Πρόσληψη προσωπικού. Προσδιορισμός φορέων για πιθανές συμπράξεις.
 Εσωτερική τοπογράφηση για «βασική αξιολόγηση».

 Ραβινικές έρευνες.
2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – Μάρτιος 2016 - 30 Ιουνίου 2016
 Ανάλυση και κοστολόγηση αποτελεσμάτων έρευνας
 Αποτελέσματα τοπικών μειοδοτικών διαγωνισμών
 Απόφαση σχετικά με τις τοποθεσίες που θα επιλεχθούν για έργα αναστήλωσης και προστασίας
 Κατάρτιση προϋπολογισμού επιμέρους σχεδίων
 Καθορισμός συνεργείων και προμηθευτών
 Υπογραφή συμβάσεων με τοπικούς παράγοντες
 Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων αναστηλωτικών εργασιών
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 Απόφαση σχετικά με πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής τελετών περάτωσης
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - Μάιος-Νοέμβριος 2016
Η υλοποίηση του σχεδίου περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις εξής ενέργειες:
 Ανέγερση λιθόκτιστου φράκτη καθ` όλο το μήκος της περιμέτρου
 Εγκατάσταση ασφαλιζόμενης θύρας νεκροταφείου
 Αποψίλωση/καθαρισμός χώρου
 Ανέγερση σηματοδότη ή πλάκας αναγνώρισης
 Διευκόλυνση πρόσβασης στο νεκροταφείο
 Ανάθεση διενέργειας μελλοντικής μηνιαίας / εποχικής συντήρησης
Θα θεσπιστεί τυποποιημένο πρόγραμμα επικαιροποίησης ούτως ώστε να ασκείται τακτική επιτήρηση 
των σχεδίων, πλαισιωμένη από επιτόπιες επισκέψεις κατά την διαδικασία ανακαίνισης.
Υποβολή εκθέσεων
Πλήρεις επιχειρησιακές και οικονομικές εκθέσεις πεπραγμένων θα υποβάλλονται εντός 30 ημερών από 
την ολοκλήρωση κάθε σταδίου.
Έκθεση αριθ. 1: Μέχρι τις 30 Απριλίου 2016
Έκθεση αριθ. 2: Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016
Έκθεση αριθ. 3: Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016
Η τελική έκθεση περιέχει επίσης ανεξάρτητη λογιστική έκθεση.
Προσωπικό
Διοίκηση και διαχείριση σχεδίου
Καθ’ όλη τη διάρκεια του δοκιμαστικού σχεδίου προβλέπονται οι εξής θέσεις:
1. Διευθυντής Έργου (πλήρους απασχόλησης)
 Κύριες αρμοδιότητες
 Διεύθυνση και τρέχουσα διαχείριση έργου
 Διαχείριση χρηματοπιστωτικών πόρων και διαχείριση έργου
 Πρόσληψη υπαλλήλων και διαχείριση προσωπικού
 Υποβολή εκθέσεων και παρουσιάσεις σε πιθανούς χρηματοδότες, εθνικέ ςκυβενρήσεις και ΜΚΟ μέσω 
διεθνούς διοικητικής επιτροπής απαρτιζόμενης από επιφανείς προσωπικότητες
 Επαφές με εταίρους
 Διαπραγματεύσεις με εγολάβους και τοπικούς προμηθευτές
 Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης
2. Δημoσιovoμικός Ελεγκτής (πλήρους απασχόλησης)
 Κύριες αρμοδιότητες
 Εκπόνηση επιμέρους προϋπολογισμών σε διαβούλευση με τον Διευθυντή Έργου
 Χρηματοοικονομική αναφορά 
 Εκτέλεση πληρωμών
 Μικροοικονομική διαχείριση 
 Διοργάνωση οικονομικών και λογιστικών ελέγχων
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3. Συντονιστής Έργου (πλήρους απασχόλησης)
 Κύριες αρμοδιότητες 
 Συντονισμός ομάδας έργου, τοπικών εταίρων, ομάδων τοπογράφησης, ερευνητών, τοπικών αρχών και 
εβραϊκών κοινοτήτων
 Συντονισμός τοπογραφήσεων και διαχείριση αποτελεσμάτων τοπογράφησης
 Συγκέντρωση μεμονωμένων εκθέσεων έργου
 Συντονισμός με ομάδες έργου και χρονικός προγραμματισμός
 Διαχείριση ιστότοπου
 Διοργάνωση συναντήσεων και συνεδριάσεων
4. Πέντε Συντονιστές Χώρας (μερικής απασχόλησης)
 Κύριες αρμοδιότητες
 Συντονισμός και επαφές με τοπικούς εργολάβους
 Επαφές με τοπικές αρχές
 Προπαρασκευή επισκέψεων προσωπικού
Πρόσθετο Προσωπικό Έργου
Πολιτικοί Μηχανικοί: Τοπικής προέλευσης, εφόσον και όποτε κρίνεται σκόπιμο
Μεταφραστές και Οδηγοί: Τοπικής προέλευσης αναλόγως γλώσσας, εφόσον και όποτε κρίνεται σκόπιμο
Ραβίνοι επιβλέποντες - Μία επιτόπια επίσκεψη αρχικά και στη συνέχεια, επιτόπια παρουσία και επίβλεψη 
εφόσον και όποτε κρίνεται σκόπιμο κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης
Νομική Ομάδα: Ένας δικηγόρος ανά χώρα, απασχολούμενος όποτε προκύπτει υπόθεση, εφόσον και 
όποτε κρίνεται σκόπιμο
Δαπάνες αναστήλωσης
Το κόστος των εργασιών αναστήλωσης νεκροταφείων εξαρτάται από την έκταση, την κατάσταση, την 
γεωγραφική τοποθεσία, το είδος των αναγκαίων εργασιών, τυχόν παραλλαγές λόγω εποχής, τις τοπικές 
πρώτες ύλες και τα εργατικά κόστη.
Έχοντας υπόψη τα δεδομένα του χώρου και τις περιοχές για τις οποίες προτείνονται έργα, εκτιμάται ότι 
το κόστος ανά τοποθεσία θα κυμανθεί από 20.000 ευρώ (π.χ. Ουκρανία, Μολδαβία) και 30.000 ευρώ (π.χ. 
Λιθουανία, Ρουμανία) με δυνατότητα να φτάσουν στα 70.000 ευρώ (Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία) για 
κάθε χωριστό έργο.
Στόχος του σχεδίου είναι να χρησιμοποιηθεί το 75% τουλάχιστον της συνολικής χρηματοδότησης σε 
επιτόπιες εργασίες άμεσης αναστήλωσης (υλικά, εργατικό κόστος).
Σχεδιασμός, έρευνα και βιωσιμότητα
Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης του δοκιμαστικού σχεδίου στην Τσεχική Δημοκρατία και 
την Ουκρανία και με βάση τα διδάγματα από τα τυποποιημένα συστήματα που θα έχουν χρησιμοποιηθεί 
στις χώρες αυτές για την επιλογή των τοποθεσιών και την κατάρτιση προϋπολογισμού, η ομάδα θα 
καταρτίσει λεπτομερή κατάλογο προτεινόμενων μελλοντικών έργων ανά χώρα με βάση τα 
προαναφερθέντα. Ο κατάλογος θα χρησιμεύσει ως βάση οποιουδήποτε μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού προκειμένου να διαμορφωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για ένα βιώσιμο, πρακτικό και 
αποτελεσματικό πρόγραμμα μακράς πνοής με κύριο στόχο την προστασία και διαφύλαξη όλων των 
εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:
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Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα προτεινόμενα μέτρα στο πεδίο της προστασίας και της συντήρησης νεκροταφείων αποτελούν ζήτημα με 
το οποίο οφείλει η ΕΕ να ασχοληθεί επειγόντως, ιδίως αν ληφθούν υπόψη ορισμένες πρόσφατες εκδηλώσεις 
περιρρέοντος αντισημιτισμού. όπως δηλώνεται στο προοίμιο της ΣΕΕ, η Ένωση εμπνέεται από την 
πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, υπενθυμίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθούν σταθερές βάσεις για τη μελλοντική οικοδόμηση της Ευρώπης και επιθυμεί την ενίσχυση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της, με παράλληλο σεβασμό στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις 
τους. Τούτο το δοκιμαστικό σχέδιο επιθυμεί να λειτουργήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 69 === CULT/5826 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 13
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 13 800 000 400 000 800 000 400 000
Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 400 000 800 000 400 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Πολιτισμός και ευημερία: μέτρηση του αντικτύπου του πολιτισμού στο κοινωνικό 
και ανθρώπινο κεφάλαιο

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχος του έργου είναι να διερευνηθούν νέοι τρόποι για τη μέτρηση του αντικτύπου του πολιτισμού στην 
ατομική και συλλογική ευημερία μέσω της δημιουργίας πολιτιστικών δεικτών που σχετίζονται με τον 
αντίκτυπο στο κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, στην ανάπτυξη του ατόμου, την κοινωνική συνοχή, 
την κοινωνική οικονομία, κ.λπ. 
Το νόημα του σχεδίου είναι να συγκληθεί μια ομάδα ερευνητών, γιατρών, εκπροσώπων της κοινωνίας 
των πολιτών, καλλιτεχνών, επιστημόνων, κοινού, κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερομένων μερών, οι 
οποίοι θα εργαστούν από κοινού με σκοπό να αναπτύξουν τρόπους για τη μέτρηση της υγιούς ανάπτυξης 
των κοινωνιών πέρα από το ΑΕΠ και τις οικονομικές επιδόσεις, περιλαμβανομένου του αντίκτυπου του 
πολιτισμού στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, προκειμένου να αποδειχτεί ότι ο πολιτισμός αποτελεί 
ζωτικό παράγοντα για την αειφόρο ανάπτυξη.
Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία να τεθεί ο πολιτισμός στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης σχετικά 
με την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τα άυλα αγαθά της όπως η ευημερία, το αίσθημα υπερηφάνειας 
των πολιτών, η συλλογική εμπιστοσύνη κ.λπ. Αυτό θα σήμαινε διερεύνηση των εγκάρσιων επιπτώσεων 
που έχει ο πολιτισμός σε άλλους τομείς και στην ευρύτερη κοινωνία.
Αλλά η ευκαιρία θέτει και κάποια ερωτήματα. Σε τι συνίσταται η ευημερία; Τι ενθαρρύνει ή τι αποτρέπει 
την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου; Πώς επιδρούν οι πολιτιστικοί παράγοντες στα ανωτέρω και 
πώς μετρώνται αυτοί οι παράγοντες; Πρόκειται για ερωτήματα στα οποία το δοκιμαστικό σχέδιο πρέπει 
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να δώσει απάντηση.
Το σχέδιο θα αξιοποιήσει πρωτοβουλίες του παρελθόντος και του παρόντος όπως:
- η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ΑΕΠ και πέρα από αυτό»·
- η πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ σχετικά με δείκτη βελτίωσης της ποιότητας ζωής·
- η έκθεση Stiglitz-Sen-Fitoussi για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής 
προόδου.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση και εδραίωση της βάσης για την κοινωνική 
συνοχή, την ειρήνη, την ευημερία και τα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης — όλα προαπαιτούμενα για μια υγιή 
κοινωνία, καθώς επίσης και μια ανθηρή οικονομία. Αυτό συνεπάγεται μια εντελώς νέα προσέγγιση όσον 
αφορά τη βιώσιμη μεγέθυνση και ανάπτυξη, και νέους τρόπους μέτρησης της ευημερίας μας, πέρα από τις 
επιδόσεις της οικονομίας μας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 71 === CULT/5828 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 15 04 77 11 — Προπαρασκευαστική ενέργεια — Νέος αφηγηματικός ιστός για την Ευρώπη

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 11 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων τελειώνει με τις λέξεις:
– η εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των .......... σχετικά με τον νέο αφηγηματικό ιστό 

για την Ευρώπη.

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια αναμένεται ότι θα επιτύχει τους τρεις ειδικούς στόχους: 
διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο να δοθεί δημοσιότητα στον χάρτη/δήλωση σχετικά με τον νέο 
αφηγηματικό ιστό για την Ευρώπη σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη ώστε να προωθηθούν ο 
διάλογος και η συζήτηση· υποστήριξη δημόσιων εκδηλώσεων με μεγάλη κάλυψη από τα μέσα 
ενημέρωσης, οι οποίες θα διοργανώνονται από πολιτιστικές, οργανώσεις, επιστημονικές οργανώσεις και 
οργανώσεις πολιτών που συμμετέχουν στη συζήτηση για τον νέο αφηγηματικό ιστό για την Ευρώπη· 
εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των πολιτών μέσω της παροχής υποστήριξης σε 
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ανεξάρτητες πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης που καλύπτουν τη συζήτηση σχετικά με τον νέο 
αφηγηματικό ιστό για την Ευρώπη. 
Για τη στήριξη αυτών των δραστηριοτήτων η Επιτροπή συνεργάζεται με αναδόχους έργων μέσω 
συμβάσεων-πλαισίου για να υλοποιήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες: οργάνωση εκδηλώσεων υψηλού 
επιπέδου, περιλαμβανομένων εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καλύπτοντας τις μετακινήσεις 
και τη διανυκτέρευση των συμμετεχόντων και στήριξη της εμπειρογνωμοσύνης για την εκτέλεση των 
καθηκόντων που σχετίζονται με τον ειδικό προγραμματισμό των εκδηλώσεων· υλικοτεχνική και 
συμβουλευτική στήριξη προς την Επιτροπή Πολιτισμού καλύπτοντας τις μετακινήσεις και τη 
διανυκτέρευση των συμμετεχόντων και υλικοτεχνική οργάνωση της παρουσίας των βουλευτών σε 
εκδηλώσεις διάδοσης και στήριξη της εμπειρογνωμοσύνης για την εκτέλεση των καθηκόντων της 
επιτροπής και άλλων καθηκόντων που σχετίζονται με τον ειδικό προγραμματισμό των εκδηλώσεων· 
διοργάνωση εκδηλώσεων από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη· 
εκστρατεία επικοινωνίας, περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα κράτη μέλη.
Η απόφαση χρηματοδότησης για τις επί μέρους συμβάσεις θα συναφθούν το 2015 και οι προκαταβολές 
της χρηματοδότησης θα διενεργηθούν πριν από το τέλος του 2015. Οι υποστηριζόμενες δράσεις θα 
διαρκέσουν το 2015 και 2016.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Βασικός στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής ενέργειας είναι να προωθήσει τον διάλογο και τη συζήτηση 
με τους ευρωπαίους πολίτες για τη νέα αφήγηση για την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας ορισμένα κεντρικά 
στοιχεία από τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα καθώς και από άλλους παράγοντες διαμόρφωσης 
της κοινής γνώμης. Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ψηφίστηκαν για αυτή την προπαρασκευαστική 
ενέργεια για πρώτη φορά στον προϋπολογισμό του 2015. Προηγήθηκε δοκιμαστικό σχέδιο για το οποίο οι 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είχα ψηφιστεί στους προϋπολογισμούς 2013 και 2014.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 72 === CULT/5830 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 15
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 15 500 000 500 000 500 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Παιδεία στα μέσα επικοινωνίας για όλους

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Κύριος στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να μετατρέψει τους ανθρώπους σε πολίτες που θα ασκούν 
κριτική στα μέσα επικοινωνίας, προσηλωμένους υπερασπιστές της ακεραιότητας των μέσων, ικανούς να 
αποδομούν την επικοινωνία και την πολιτική ενημέρωσης με τα σύγχρονα μέσα Θα επικεντρωθεί 
περαιτέρω στη βελτίωση των ικανοτήτων των πολιτών να δημιουργούν έργα με μέσα επικοινωνίας που 
θα αντανακλούν τις εμπειρίες τους. Θα οργανωθούν διασκέψεις, εργαστήρια και προγράμματα 
κατάρτισης και θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες που θα αποσκοπούν: στην ενίσχυση των 
δεξιοτήτων όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ πληροφόρησης και προπαγάνδας, στη βελτίωση της 
δημιουργικότητας για την παραγωγή έργων με μέσα επικοινωνίας, στο σχεδιασμό προγραμμάτων για την 
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ένταξη των μειονοτήτων, στην προώθηση του επιμερισμού των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των 
ενδιαφερομένων φορέων και των χωρών, στην παραγωγή εργαλείων που θα υπηρετούν την άμεση 
δημοκρατία. Το δοκιμαστικό σχέδιο στο σύνολό του θα σχετίζεται με όλα τα είδη μέσων επικοινωνίας 
(ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εκπομπές, εφημερίδες), που χρησιμοποιούνται σε όλα τα είδη διαύλων και έχουν 
ως αποδέκτες πολίτες κάθε ηλικίας. Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα με περιορισμένες δεξιότητες και 
άτομα που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν κοινωνικά. Αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο θα έχει τη μορφή 
πρόσκλησης για υποβολή προσφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Αποστολή του δοκιμαστικού σχεδίου θα είναι να εφοδιάσει τους πολίτες με τεχνικές, γνωστικές, κοινωνικές 
και δημιουργικές δεξιότητες και δεξιότητες συμμετοχής στα κοινά, ενισχύοντας την κατανόηση των μέσων 
και τη διάδραση με κριτικό πνεύμα και τη δημιουργία έργων με μέσα επικοινωνίας. Αυτές οι δεξιότητες θα 
βελτιώσουν την ικανότητα των πολιτών να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, παρέχοντάς τους υψηλό επίπεδο 
γνωστικών ικανοτήτων με σκοπό να τονωθεί η ενασχόλησή τους με τα κοινά και να συνειδητοποιήσουν 
καλύτερα τη σημασία της συμμετοχής στη διεργασία της άμεσης δημοκρατίας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 73 === CULT/5834 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 19
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 19 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Καθιέρωση ετήσιου ευρωπαϊκού βραβείου ποίησης (European Poet Laureate) 
που θα αναγνωρίζει και θα τιμά έναν ευρωπαίο ποιητή κάθε χρόνο, με σκοπό την προώθηση της κοινής 
ευρωπαϊκής τέχνης, ιστορικής κληρονομιάς και ταυτότητας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Μέσω ενός ευρωπαϊκού βραβείου θα αναδεικνύονται η ευρωπαϊκή λογοτεχνία και οι κοινές ευρωπαϊκές 
αξίες και ταυτότητα, δίνοντας μια τόσο αναγκαία προβολή σε παραδόσεις και μορφές τέχνης στα 
διάφορα κράτη μέλη, ενθαρρύνοντας τον διάλογο, τη μετάφραση και προωθώντας την κοινή ταυτότητα 
καθώς και τη μόρφωση. Ένας πανευρωπαϊκός εορτασμός της λογοτεχνικής κληρονομιάς μας 
προσφέρεται για ευρύτερη συμμετοχή του πολίτη, με σημαντικές προοπτικές, σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα, συζητήσεις, διαλέξεις, ομιλίες, σεμινάρια, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, τηλεοπτικές εκπομπές, 
ζωντανές και ηχογραφημένες αναγνώσεις, διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς και άλλες ευκαιρίες για τη 
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διερεύνηση και τον εορτασμό κοινών αξιών πέραν των συνόρων.
Για παράδειγμα, ξεκινώντας με τον Σαίξπηρ την πρώτη χρονιά, είναι ένα τρόπος το 2016 να ταυτιστεί, 
στον ευρωπαϊκό χώρο, με την 400ή επέτειο του θανάτου του Σαίξπηρ. Το βραβείο θα τιμήσει τον 
Σαίξπηρ όχι ως Βρετανό, αλλά ως έναν πραγματικά ευρωπαίο καλλιτέχνη σε προηγούμενη ευρωπαϊκή 
εποχή, μέρος μιας κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς που όλοι μοιραζόμαστε. Η πολιτιστική κληρονομιά 
μας, ως ηπείρου, είναι ένα από τα πιο δυνατά σημεία μας. Η επιρροή των ευρωπαίων λογοτεχνών 
εκτείνεται σε όλον τον πλανήτη: Γκαίτε, Σίλλερ, Δάντης, Μπαλζάκ, Θερβάντες, Στρινμπεργκ, χωρίς να 
παραβλέπονται ο Όμηρος, ο Οβίδιος, ο Αισχύλος κ.λπ. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η λογοτεχνία είναι ένα μέσο έκφρασης διακριτικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων, ενώ ταυτόχρονα 
προσελκύει ευρύ κοινό που υπερβαίνει την εθνική ταυτότητα. Η πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού βραβείου 
έχει τεράστιες μακροπρόθεσμες δυνατότητες να προβάλει το έργο των ευρωπαίων συγγραφέων, του 
παρελθόντος και του παρόντος, και να συμβάλει σημαντικά στη γόνιμη ανταλλαγή και μετάδοση των 
ευρωπαϊκών τεχνών και του πολιτισμού μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 74 === CULT/5835 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 20 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Υποτιτλισμός του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τηλεοπτικού περιεχομένου 
σε όλη την Ευρώπη

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια είναι η συνέχεια του δοκιμαστικού σχεδίου που χρηματοδοτήθηκε 
το 2014 και το 2015 από το Κοινοβούλιο και έχει σκοπό να δοκιμάσει την ύπαρξη ευρωπαϊκού κοινού για 
πολιτιστικά προγράμματα με την παροχή ποικίλων υποτιτλισμένων εκδόσεων επιλεγμένων τηλεοπτικών 
προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη. 
Το δοκιμαστικό σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε το 2014 αναπτύσσεται επί του παρόντος από το ARTE, το 
ευρωπαϊκό πολιτιστικό τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο θα προσφέρει 600 ώρες του τηλεοπτικού 
προγράμματος σε 4 γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά και ισπανικά) από τον Οκτώβριο 2015 και 
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μετά. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να αναπτύσσονται σε περισσότερες γλώσσες (τουλάχιστον γαλλικά, γερμανικά, 
αγγλικά, ισπανικά, πολωνικά και ιταλικά). Αυτές οι έξι γλώσσες θα διευκολύνουν την προσέγγιση του 70 % 
των ευρωπαίων πολιτών στη μητρική τους γλώσσα. 

Η διάρκεια αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας για το πείραμα αυτό, μέσω της δοκιμής και της χρήσης 
ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας και μάρκετινγκ για αρκετά χρόνια. Η δράση αυτή θα αυξήσει τα 
ποσοστά τηλεθέασης, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης, θα δημιουργήσει έναν νέο ευρωπαϊκό 
πολιτιστικό ιστό και θα αναπτύξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα για τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσων 
ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 75 === CULT/5838 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 23
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 23 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Από τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης στην υλική ανάμνηση - Προστασία των 
εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Πριν από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο πάνω από 7 εκατομμύρια Εβραίοι ζούσαν στην κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη. Τα αρχεία καταδεικνύουν την ύπαρξη χιλιάδων πόλεων και χωριών με εβραϊκούς 
πληθυσμούς, πράγμα που επιβεβαιώνεται από τη δημιουργία και χρήση ανεξάρτητων τόπων 
ενταφιασμού που ανήκαν στις εβραϊκές κοινότητες. Ογδόντα χρόνια μετά, έχουν χαθεί τα ίχνη πολλών 
από αυτά τα νεκροταφεία, άλλα κείτονται χορταριασμένα και απροστάτευτα – το αποτέλεσμα της 
εξόντωσης των κοινοτήτων τους στο Ολοκαύτωμα. Σε κάποιους από τους τόπους αυτούς αφαιρέθηκαν 
οι ταφόπετρες για να κατασκευαστούν δρόμοι ή έγιναν ανασκαφές, οι τόποι παραμελήθηκαν ή 
παραδόθηκαν στην ανοικοδόμηση. Άλλοι εξαφανίστηκαν σκοπίμως και μάλιστα η ύπαρξή τους δεν 
αναγνωρίστηκε από ένα πολιτικό σύστημα που αρνήθηκε να παραδεχτεί τη γενοκτονία ειδικά των 
Εβραίων από τους Ναζί. Αιώνες εβραϊκών οικισμών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και, με 
αποφασιστικότητα, η ιστορική μαρτυρία και τα ίχνη τους σβήστηκαν.
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Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Όταν τέλειωσε ο 2ος Παγκόσμιος Πόλεμος, πολλές εβραϊκές κοινότητες χρειάστηκε να περιμένουν 40 
χρόνια μέχρις ότου μεγάλο μέρος αυτού του ιστορικού αρχείου να βγει στην επιφάνεια και να τεθεί στη 
διάθεση των ενδιαφερομένων. Χάρη στο έργο ιστορικών, ειδικών στην γενεαλογία και οργανώσεων, 
μπόρεσε να ξαναρχίσει η συναρμολόγηση αυτών των κομματιών της ιστορίας και τελικά να καταστεί 
δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων που αναλύουν με κάθε λεπτομέρεια την έκταση, τη γεωγραφική θέση και 
τη φυσική κατάσταση αυτών των τόπων. Οι τόποι αυτοί έχουν θρησκευτική και ιστορική σημασία για τις 
εβραϊκές κοινότητες και αποτελούν ολοφάνερη μαρτυρία του γεγονότος ότι σε όλους αυτούς τους τόπους, 
τις πόλεις και τα χωριά έζησαν όντως Εβραίοι που αποτελούσαν εγγενές στοιχείο του τοπίου και του 
πολιτισμού. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 93 === CULT/5862 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 21
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 21 500 000 500 000 500 000 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
 Προπαρασκευαστική ενέργεια — Ευρώπη των Φεστιβάλ, Φεστιβάλ για την Ευρώπη

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το δοκιμαστικό σχέδιο Ευρώπη των Φεστιβάλ, Φεστιβάλ για την Ευρώπη (EFFE) επί του παρόντος 
υλοποιείται από την Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ από κοινού με 24 αποκεντρωμένες οργανώσεις 
εταίρους σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ EAC. Με μία προπαρασκευαστική 
ενέργεια η EFFE αναμένεται ότι:
- θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό επισήμανσης και μια πλατφόρμα ανταλλαγών για να αξιοποιήσουν τα 
φεστιβάλ το δυναμικό τους σε σχέση με τη συμβολή σε ποικίλες πολιτικές της EE, μεταξύ άλλων για την 
καινοτομία, την κοινωνική ένταξη, την παιδεία και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Οι υλοποιούμενες 
δραστηριότητες συμβάλλουν στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στην αξιοποίηση των 
δευτερογενών επιδράσεων που έχουν οι δημιουργικοί και πολιτιστικοί τομείς σε ορισμένους άλλους 
τομείς όπως ο τουρισμός, η περιφερειακή ανάπτυξη, κ.λπ. 
- θα προωθήσει τις μοναδικές και σημαντικές αξίες της Ευρώπης, δίνοντάς τους προβολή και 
αξιοπιστία, μέσω μιας ισχυρής στρατηγικής επισήμανσης και επικοινωνίας ικανής να προσφέρει στην 
πλατφόρμα τα μέσα για να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό πολιτών σε όλη την Ευρώπη.
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Από την επιτυχία που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα μπορούμε να υποθέσουμε ότι μία 
προπαρασκευαστική ενέργεια θα συνεχίσει να πολλαπλασιάζει την ενέργεια των φεστιβάλ τονώνοντας 
την προώθηση μιας ευφυούς, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης Ευρώπης.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η προτεινόμενη προπαρασκευαστική ενέργεια θα επιτρέψει στην EFFE να αυξήσει την επίδραση της 
πλατφόρμας στα φεστιβάλ, δίνοντας χρόνο για τη διαμόρφωση της εμπορικής ταυτότητας και την ανάπτυξη 
εταιρικών σχέσεων και στα 28 κράτη μέλη και πέρα από αυτά. Με τη χρηματοδότηση της συνέχισης του 
προγράμματος επισήμανσης, περισσότερα φεστιβάλ θα μπορέσουν να ωφεληθούν από την ήδη καθιερωμένη 
προβολή και το κύρος της πλατφόρμας. Θα συμβάλει επίσης στην εφαρμογή νέας δέσμης δραστηριοτήτων 
προβολής βάσει του περιεχομένου που συγκεντρώθηκε στην πρώτη έκδοση με σκοπό την αύξηση του 
επαγγελματισμού του τομέα.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4122 === BUDG/4122 ===

Κατάθεση: Victor Negrescu

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 12
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 12 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ανάπτυξη της χρήσης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων στον τομέα 
της εκπαίδευσης

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Ο στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι ο εντοπισμός των διαφόρων ευρωπαϊκών προτύπων και 
ορθών/βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Στόχος του σχεδίου είναι να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση και γνώση των 
βασικών ομάδων στόχου όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εκπαίδευσης και των 
μηχανισμών που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 
εργαλείων νέας τεχνολογίας.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 



76

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα επιτρέψει να προσδιοριστούν οι ορθές πρακτικές, θα προωθήσει τις ανταλλαγές 
μεταξύ επαγγελματιών στην ψηφιακή εκπαίδευση και θα συμβάλει στη δημιουργία και τη βελτίωση των 
δραστηριοτήτων που μπορούν να αυξήσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Οι ειδικές δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου θα 
οριστούν μετά από διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και των 
ενδιαφερομένων στον τομέα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών πολιτικών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4223 === BUDG/4223 ===

Κατάθεση: Charles Goerens

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 12
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 12 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Από τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης στην υλική ανάμνηση - Προστασία των 
εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο τα εξής:
- μνημειοποίηση, οριοθέτηση, περίφραξη και προστασία καθορισμένου αριθμού εβραϊκών νεκροταφείων 
σε τρία κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε δύο γειτονικές χώρες. 
- έναρξη διαδικασιών και μέτρων απτής προστασίας όλων των εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης 
και δη σε περιοχές όπου οι εβραϊκές κοινότητες εξολοθρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
- προσδιορισμός πόρων, περιορισμών, δαπανών και γενικών πρακτικών ρυθμίσεων προκειμένου να 
διαμορφωθεί η μορφή και το χρονοδιάγραμμα ενός βιώσιμου, πρακτικού και αποτελεσματικού 
προγράμματος μακράς πνοής με κύριο στόχο την προστασία και διαφύλαξη όλων των εβραϊκών 
νεκροταφείων της Ευρώπης.
- αξιοποίηση τοπικών προγραμμάτων για την ενθάρρυνση της αναγνώρισης της ιστορικής, πολιτισμικής, 
εθνοτικής και θρησκευτικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης μέσω της προαγωγής σχεδίων εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα ως προς την ανοχή, την άρνηση του ρατσισμού και την πολιτιστική παρακαταθήκη με 
επίκεντρο τα εβραϊκά νεκροταφεία. 
Προοίμιο
Πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια Εβραίοι ζούσαν στην 
κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Επί αιώνες ζούσαν εβραίοι στις πόλεις, στις κωμοπόλεις και στα χωριά 
των χωρών αυτών. Λίγες ήταν οι περιοχές από τις οποίες απουσίαζαν οι Εβραίοι. Η σημερινή σχεδόν 
απόλυτη αστικοποίηση του εβραϊκού πληθυσμού στην Ευρώπη απείχε πολύ από το να αποτελεί τον 
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κανόνα τότε. Τα αρχεία καταδεικνύουν την ύπαρξη χιλιάδων πόλεων και χωριών με εβραϊκούς 
πληθυσμούς, πράγμα που επιβεβαιώνεται από τη δημιουργία και χρήση ανεξάρτητων τόπων 
ενταφιασμού που ανήκαν στις εβραϊκές κοινότητες.
Ογδόντα χρόνια μετά, έχουν χαθεί τα ίχνη πολλών από αυτά τα νεκροταφεία ενώ άλλα κείτονται 
χορταριασμένα και απροστάτευτα – το αποτέλεσμα της εξόντωσης των κοινοτήτων τους στο 
Ολοκαύτωμα. Σε κάποιους από τους τόπους αυτούς αφαιρέθηκαν οι ταφόπετρες για να κατασκευαστούν 
δρόμοι ή έγιναν ανασκαφές και οι τόποι παραμελήθηκαν ή παραδόθηκαν στην ανοικοδόμηση. Άλλοι 
τόποι αποκρύφτηκαν σκοπίμως και διαψεύσθηκε ακόμη και η ίδια η ύπαρξή τους από ένα πολιτικό 
σύστημα που αρνιόταν να παραδεχτεί ότι γενοκτονία που επιτέλεσαν οι Ναζί στόχευε ειδικά τους 
εβραίους. Αιώνες ολόκληροι εβραϊκών κοινοτήτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και, πάνω από 
όλα, οι ιστορικές μαρτυρίες και τα τεκμήρια της ύπαρξής τους διαγράφτηκαν από την μνήμη.
Όταν έληξε ο πόλεμος, πολλές εβραϊκές κοινότητες χρειάστηκε να περιμένουν άλλα σαράντα χρόνια μέχρι 
να βγει ξανά στην επιφάνεια ένα μεγάλο μέρος αυτού του ιστορικού αρχείου και να δημοσιοποιηθεί. 
Χάρη στις προσπάθειες ιστορικών, γενεαλόγων και ενδιαφερομένων ατόμων και οργανώσεων, κατέστη 
δυνατή η επανασυναρμολόγηση της ιστορίας και εν τέλει η συγκέντρωση δεδομένων που περιγράφουν 
αναλυτικά την έκταση, τη γεωγραφική θέση και τη φυσική κατάσταση αυτών των τόπων. 
Όλοι αυτοί οι τόποι αυτοί έχουν βεβαίως θρησκευτική και ιστορική σημασία για τις εβραϊκές κοινότητες 
αλλά, εξίσου σημαντικά, μαρτυρούν ότι σε όλους αυτούς τις πόλεις τις κωμοπόλεις και τα χωριά έζησαν 
όντως Εβραίοι που αποτέλεσαν αναπόσπαστο στοιχείο του περιβάλλοντος και του πολιτισμού του κάθε 
τόπου και δεν εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης εξαιτίας υπερφυσικής, ανεξήγητης δύναμης. 
Δείχνουν επίσης με πολύ γλαφυρό τρόπο το που μπορεί να οδηγήσουν ο ρατσισμός, ο αντισημιτισμός και 
η μισαλλοδοξία.
Τα θεμέλια αυτής της δουλειάς τέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια χάρη στην πρωτοβουλία Lo Tishkach 
και μέσω των διαδικασιών χαρτογράφησης και των διαδικτυακών βάσεων δεδομένων αυτής, καθώς και 
χάρη στις επιτόπιες μελέτες που αυτή πραγματοποίησε σε ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες. Σήμερα, 
έχουμε επιτέλους στη διάθεσή μας εκείνα τα δεδομένα που μας επιτρέπουν να ξεκινήσουμε το τεράστιο 
έργο της διαφύλαξης και της προστασίας των υλικών τεκμηρίων της εβραϊκής παρουσίας στην Ευρώπη 
και του αδιαμφισβήτητου γεγονότος του Ολοκαυτώματος.
Καθώς οι επιζήσαντες αποδημούν, η μνήμη μετατρέπεται σε ιστορία και μας προσφέρει διδάγματα που 
πρέπει να αποκομίσουμε και υλικά τεκμήρια που πρέπει να διαφυλάξουμε. 
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα σηματοδοτήσει την έναρξη διαδικασιών και μέτρων απτής προστασίας 
όλων των εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης και δη σε περιοχές όπου οι εβραϊκές κοινότητες 
εξολοθρεύτηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Επιπλέον, θα προσδιορίσει τους πόρους, τους 
περιορισμούς, τις δαπάνες και τις γενικές πρακτικές ρυθμίσεις προκειμένου να διαμορφωθεί ο 
μορφότυπος ενός βιώσιμου, πρακτικού και αποτελεσματικού προγράμματος μακράς πνοής με κύριο 
στόχο την προστασία και διαφύλαξη όλων των εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης. 
Πρόκειται για την καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εβδομήντα χρόνια έχουν 
παρέλθει από το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο όσο διαρκεί μια άμεση, προσωπική 
ανθρώπινη μνήμη. Τον περασμένο χρόνο, όταν οι ευρωπαίοι συναθροίστηκαν για να τιμήσουν την 
εκατονταετηρίδα από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αναζήτησαν απτά ενθύμια και τα 
βρήκαν στα χιλιάδες καλοδιατηρημένα μνήματα που υπάρχουν στα πεδία των μαχών στη Φλάνδρα. 
Αυτό που προσφέρουν είναι ένας μοναδικός σύνδεσμος παρελθόντος και παρόντος. Κάτι τέτοιο 
αναζητούμε και εμείς, μία ανεξίτηλη μαρτυρία για ό,τι έλαβε χώρα ακόμη πιο πρόσφατα. Στόχος του 
παρόντος σχεδίου είναι ακριβώς να επιτύχει κάτι τέτοιο. 
Επιδιώξεις και σκοποί
1. Αναγνώριση, οριοθέτηση, αναστήλωση, περίφραξη, μνημειοποίηση καθορισμένου αριθμού εβραϊκών 
νεκροταφείων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο δοκιμαστικού σχεδίου κατά τη 
διάρκεια του 2016.
2. Δημιουργία υποδομών όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού, τη διαχείριση, τις πρώτες ύλες, τις 
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ομάδες εργασίας κλπ για σχέδιο μακράς πνοής
3. Προσδιορισμός σαφούς δέσμης κριτηρίων για αναγνώριση μελλοντικών έργων, βασισμένων σε 
μοντέλα εκτίμησης δαπανών, συντονισμού εταίρων, επικοινωνιακής στρατηγικής και αξιοποίησης 
πόρων. 
4. Καταγραφή και σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος για την πλήρη διατήρηση και διαφύλαξη όλων 
εβραϊκών νεκροταφείων στην Ευρώπη.
Προσδιορισμός γεωγραφικού πεδίου του έργου
- Η εν γένει περιοχή που μας ενδιαφέρει καλύπτει την συνολική έκταση και των 47 κρατών μελών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και της Λευκορωσίας.
- Η έκταση που υπάγεται ρητώς στον τομέα ευθύνης της πολιτικής μας προσδιορίζεται περαιτέρω ως το 
έδαφος που εμπεριέχεται στα φυσικά γεωγραφικά σύνορα της ευρωπαϊκής ηπείρου.
- Η περιοχή των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μας μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει την 
κεντρική, την ανατολική και την νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας στο δυτικό της άκρο τις 
επικράτειες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας και 
επεκτεινόμενη προς ανατολάς έως το ανατολικότερο σημείο της ιστορικής περιοχής επί της οποίας είχαν 
το δικαίωμα να εγκατασταθούν οι Εβραίοι, συμπεριλαμβάνοντας έτσι τη Λιθουανία, τη Λετονία και την 
Εσθονία, την Λευκορωσία και τον θύλακα του Καλίνινγκραντ της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τη Τσεχία και 
τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Πολωνία και όλες τις χώρες εντός των ορίων της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, την Ελλάδα και όλα τα εδάφη 
της Ουκρανίας δυτικά του Δνείπερου.
Σημείωση: Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Ελβετία, οι 
σκανδιναβικές χώρες, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Ιταλία, η Ισπανία και η 
Πορτογαλία βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αλλά μπορεί να 
είναι υποψήφιες για έργα μόλις ολοκληρωθεί η προσπάθεια σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. 
- Το πεδίο εφαρμογής του δοκιμαστικού σχεδίου για το 2016 θα συμπεριλάβει νεκροταφεία σε 
τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της ΕΕ που θα επιλεγούν μεταξύ των εξής χωρών: Τσεχική Δημοκρατία, 
Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ελλάδα, Κροατία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Λιθουανία.
Κριτήρια προσδιορισμού τοποθεσιών δοκιμαστικού σχεδίου:
- δυνατότητα ολοκλήρωσης έργων εντός ορισθέντος χρονοδιαγράμματος
- τοποθεσίες με τουλάχιστον ορισμένες αναγνωρισμένες ταφόπετρες
- τοποθεσίες χωρίς προβλήματα σχετικά με οριοθέτηση/ιδιοκτησία ή περιορισμούς θρησκευτικού 
χαρακτήρα
- τοποθεσίες που απαιτούν περίφραξη / ανέγερση τοίχου
- νεκροταφεία προγενέστερα του Ολοκαυτώματος
- τοποθεσίες σε πόλεις/χωριά χωρίς υπάρχουσα ή σημαντική εβραϊκή κοινότητα
Στάδια του σχεδίου
1. ΕΡΕΥΝΑ - Ιανουάριος - Απρίλιος 2016
- Κινητοποίηση υλικοτεχνικής και πολιτικής αρωγής εκ μέρους τοπικών εβραϊκών κοινοτήτων. 
Επαλήθευση κτηματολογίων, ιστορικών αρχείων, νομίμων ιδιοκτησιών.
- Επαφή με αντιπροσωπείες της ΕΕ, πρεσβείες, τοπικούς πολιτικούς, επισκέψεις.
- Προσδιορισμός πιθανών τοποθεσιών. Καθορισμός τοποθεσιών προς τοπογράφηση.
- Πρόσληψη προσωπικού. Προσδιορισμός φορέων για πιθανές συμπράξεις.
- Εσωτερική τοπογράφηση για "βασική αξιολόγηση".
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- Ραβινικές έρευνες.
2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – Μάρτιος 2016 - 30 Ιουνίου 2016 
- Ανάλυση και κοστολόγηση αποτελεσμάτων έρευνας
- Αποτελέσματα τοπικών μειοδοτικών διαγωνισμών 
- Απόφαση σχετικά με τις τοποθεσίες που θα επιλεχθούν για έργα αναστήλωσης και προστασίας
- Κατάρτιση προϋπολογισμού επιμέρους σχεδίων
- Καθορισμός συνεργείων και προμηθευτών
- Υπογραφή συμβάσεων με τοπικούς παράγοντες
- Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων αναστηλωτικών εργασιών
- Απόφαση σχετικά με πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής τελετών περάτωσης
3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - Μάιος-Νοέμβριος 2016
Η υλοποίηση του σχεδίου περιλαμβάνει όλες ή μερικές από τις εξής ενέργειες:
- Ανέγερση λιθόκτιστου φράκτη καθ` όλο το μήκος της περιμέτρου
- Εγκατάσταση ασφαλιζόμενης θύρας νεκροταφείου
- Αποψίλωση/καθαρισμός χώρου
- Ανέγερση σηματοδότη ή πλάκας αναγνώρισης
- Διευκόλυνση πρόσβασης στο νεκροταφείο
- Ανάθεση διενέργειας μελλοντικής μηνιαίας / εποχικής συντήρησης 
Θα θεσπιστεί τυποποιημένο πρόγραμμα επικαιροποίησης ούτως ώστε να ασκείται τακτική επιτήρηση 
των σχεδίων, πλαισιωμένη από επιτόπιες επισκέψεις κατά την διαδικασία ανακαίνισης.
Υποβολή εκθέσεων
Πλήρεις επιχειρησιακές και οικονομικές εκθέσεις πεπραγμένων θα υποβάλλονται εντός 30 ημερών από 
την ολοκλήρωση κάθε σταδίου.
Έκθεση αριθ. 1: Μέχρι τις 30 Απριλίου 2016
Έκθεση αριθ. 2: Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016
Έκθεση αριθ. 3: Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016
Η τελική έκθεση περιέχει επίσης ανεξάρτητη λογιστική έκθεση.
Προσωπικό
Διοίκηση και διαχείριση σχεδίου
Καθ` όλη τη διάρκεια του δοκιμαστικού σχεδίου προβλέπονται οι εξής θέσεις:
1. Διευθυντής Έργου (πλήρους απασχόλησης)
Κύριες αρμοδιότητες
- Διεύθυνση και τρέχουσα διαχείριση έργου 
- Διαχείριση χρηματοπιστωτικών πόρων και διαχείριση έργου
- Πρόσληψη υπαλλήλων και διαχείριση προσωπικού
- Υποβολή εκθέσεων και παρουσιάσεις σε πιθανούς χρηματοδότες, εθνικέ κυβερνήσεις και ΜΚΟ μέσω 
διεθνούς διοικητικής επιτροπής απαρτιζόμενης από επιφανείς προσωπικότητες 
- Επαφές με εταίρους
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- Διαπραγματεύσεις με εργολάβους και τοπικούς προμηθευτές
- Σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης
2. Δημoσιovoμικός Ελεγκτής (πλήρους απασχόλησης)
Κύριες αρμοδιότητες
- Εκπόνηση επιμέρους προϋπολογισμών σε διαβούλευση με τον Διευθυντή Έργου
- Χρηματοοικονομική αναφορά 
- Εκτέλεση πληρωμών
- Μικροοικονομική διαχείριση 
- Διοργάνωση οικονομικών και λογιστικών ελέγχων
3. Συντονιστής Έργου (πλήρους απασχόλησης)
Κύριες αρμοδιότητες 
- Συντονισμός ομάδας έργου, τοπικών εταίρων, ομάδων τοπογράφησης, ερευνητών, τοπικών αρχών και 
εβραϊκών κοινοτήτων
- Συντονισμός τοπογραφήσεων και διαχείριση αποτελεσμάτων τοπογράφησης
- Συγκέντρωση μεμονωμένων εκθέσεων έργου
- Συντονισμός με ομάδες έργου και χρονικός προγραμματισμός
- Διαχείριση ιστότοπου
- Διοργάνωση συναντήσεων και συνεδριάσεων
4. Πέντε Συντονιστές Χώρας (μερικής απασχόλησης)
Κύριες αρμοδιότητες
- Συντονισμός και επαφές με τοπικούς εργολάβους
- Επαφές με τοπικές αρχές
- Προπαρασκευή επισκέψεων προσωπικού
Πρόσθετο Προσωπικό Έργου
Πολιτικοί Μηχανικοί: Τοπικής προέλευσης, εφόσον και όποτε κρίνεται σκόπιμο
Μεταφραστές και Οδηγοί: Τοπικής προέλευσης αναλόγως γλώσσας, εφόσον και όποτε κρίνεται σκόπιμο
Ραβίνοι επιβλέποντες - Μία επιτόπια επίσκεψη αρχικά και στη συνέχεια, επιτόπια παρουσία και επίβλεψη 
εφόσον και όποτε κρίνεται σκόπιμο κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης
Νομική Ομάδα: Ένας δικηγόρος ανά χώρα, απασχολούμενος όποτε προκύπτει υπόθεση, εφόσον και 
όποτε κρίνεται σκόπιμο 
Δαπάνες αναστήλωσης
Το κόστος των εργασιών αναστήλωσης νεκροταφείων εξαρτάται από την έκταση, την κατάσταση, την 
γεωγραφική τοποθεσία, το είδος των αναγκαίων εργασιών, τυχόν παραλλαγές λόγω εποχής, τις τοπικές 
πρώτες ύλες και τα εργατικά κόστη.
Έχοντας υπόψη τα δεδομένα του χώρου και τις περιοχές για τις οποίες προτείνονται έργα, εκτιμάται ότι 
το κόστος ανά τοποθεσία θα κυμανθεί από 30 000 EUR (Λιθουανία, Ρουμανία) έως 70 000 EUR 
(Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία) για κάθε χωριστό έργο.
Στόχος του σχεδίου είναι να χρησιμοποιηθεί το 75% τουλάχιστον της συνολικής χρηματοδότησης σε 
επιτόπιες εργασίες άμεσης αναστήλωσης (υλικά, εργατικό κόστος). 
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Σχεδιασμός, έρευνα και βιωσιμότητα
Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναστήλωσης του δοκιμαστικού σχεδίου και βασισμένη στα διδάγματα 
από τα τυποποιημένα συστήματα που θα έχουν χρησιμοποιηθεί για την επιλογή των τοποθεσιών και την 
κατάρτιση προϋπολογισμού, η ομάδα θα καταρτίσει λεπτομερή κατάλογο προτεινόμενων μελλοντικών 
έργων ανά χώρα με βάση τα προαναφερθέντα. Τούτος ο κατάλογος θα χρησιμεύσει ως βάση 
οποιουδήποτε μακροπρόθεσμου προγραμματισμού προκειμένου να διαμορφωθεί σαφές χρονοδιάγραμμα 
για ένα βιώσιμο, πρακτικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα μακράς πνοής με κύριο στόχο την προστασία 
και διαφύλαξη όλων των εβραϊκών νεκροταφείων της Ευρώπης.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα προτεινόμενα μέτρα στο πεδίο της προστασίας και της συντήρησης νεκροταφείων αποτελούν ζήτημα με 
το οποίο οφείλει η ΕΕ να ασχοληθεί επειγόντως, ιδίως αν ληφθούν υπόψη ορισμένες πρόσφατες εκδηλώσεις 
περιρρέοντος αντισημιτισμού. όπως δηλώνεται στο προοίμιο της ΣΕΕ, η Ένωση εμπνέεται από την 
πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης, υπενθυμίζει την ανάγκη να 
δημιουργηθούν σταθερές βάσεις για τη μελλοντική οικοδόμηση της Ευρώπης και επιθυμεί την ενίσχυση της 
αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της, με παράλληλο σεβασμό στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις 
τους. Τούτο το δοκιμαστικό σχέδιο επιθυμεί να λειτουργήσει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4304 === BUDG/4304 ===

Κατάθεση: Milan Zver

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 12
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 12 150 000 150 000 150 000 150 000

Αποθεματικό

Σύνολο 150 000 150 000 150 000 150 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Διατήρηση μοναδικών γλωσσικών και πολιτισμικών κοινοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (περίπτωση της γερμανόφωνης κοινότητας Kočevarji/Gottscheer στην περιοχή 
Kočevska της Σλοβενίας)

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Τον δέκατο τέταρτο αιώνα πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση μιας πολυάριθμης γερμανικής κοινότητας 
στην περιοχή Kočevska της Σλοβενίας, η οποία προηγουμένως ήταν ως επί το πλείστον ακατοίκητη. Οι 
Γερμανοί της περιοχής είναι γνωστοί ως Kočevarji στα σλοβενικά και Gottscheer στα γερμανικά. Με την 
πάροδο του χρόνου αποτέλεσαν μια γερμανόφωνη νησίδα εν μέσω ενός εδάφους κατοικούμενου από 
Σλοβένους. Είχαν τα δικά τους σχολεία και πολιτιστικά ιδρύματα και ανέπτυξαν τη δική τους γερμανική 
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διάλεκτο. Στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, η κοινότητα των Gottscheer αριθμούσε περίπου 30.000 
μέλη. 
Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί Gottscheer μετανάστευσαν στις ΗΠΑ και αλλού λόγω της συχνά 
εχθρικής στάσης των αρχών. Ωστόσο, οι περισσότεροι παρέμειναν και κατάφεραν να διατηρήσουν τη 
μοναδική τους ταυτότητα παρά την κατάργηση των αποκλειστικά γερμανόφωνων σχολείων. Στον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο οι Gottscheer διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και εγκαταστάθηκαν σε 
άλλες περιοχές. Μετά τον πόλεμο, οι νέες αρχές θεώρησαν κάθε εναπομένον άτομο γερμανικής εθνοτικής 
προέλευσης ως δυνητική απειλή. Πολλοί εκτοπίστηκαν και εγκαταστάθηκαν τελικά στη Γερμανία ή στις 
ΗΠΑ· άλλοι φυλακίστηκαν ή ακόμη και δολοφονήθηκαν. Όσοι παρέμειναν έμαθαν να ντρέπονται για την 
κληρονομιά τους. 
Οι περιοχές που κατοικούνται από Gottscheer πέρασαν σε καθεστώς εγκατάλειψης. Τα περισσότερα 
άδεια χωριά σκόπιμα παραμελήθηκαν ή καταστράφηκαν. Ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους μετατράπηκε 
σε στρατιωτική ζώνη, χωρίς πρόσβαση στους αμάχους. Σήμερα, τα απομεινάρια των κοινοτήτων 
Gottscheer που κάποτε ανθούσαν διακρίνονται με δυσκολία. Το 90% της περιοχής καλύπτεται από δάση, 
σε σύγκριση με ποσοστό μικρότερο του 50% μόλις πριν από έναν αιώνα. 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η πολιτιστική οργάνωση Društvo Peter Kosler (ίδρυμα Peter Kosler) 
αγωνίζεται να διατηρήσει ζωντανή τη διάλεκτο και τον πολιτισμό των Kočevarji/Gottschee, μαζί με 
λίγους απογόνους των εξόριστων Γερμανών που έχουν επιστρέψει στις εστίες των προγόνων τους. Με τις 
προσπάθειές τους πέτυχαν μια σχετική αναγνώριση από τη σλοβενική κοινή γνώμη και συνέβαλαν στην 
αύξηση της συνειδητοποίησης της κληρονομιάς τους μεταξύ των απογόνων της πρώην γλωσσικής 
νησίδας. 
Από το 1999 άρχισαν να διοργανώνουν συναντήσεις των Kočevarji/Gottscheer από όλο τον κόσμο στη 
Σλοβενία, τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Συνέστησαν ενημερωτικά συμβούλια στη Σλοβενία και 
ανοικοδόμησαν ναούς, παρεκκλήσια και νεκροταφεία. Διοργάνωσαν συναυλίες και περιοδείες στη 
διάλεκτο των Gottscheer. Μεταξύ 2011 και 2014 διοργάνωσαν ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εκμάθησης 
γερμανικών και της διαλέκτου Gottscheer σε σλοβενικά δημοτικά σχολεία για 180 μαθητές. Οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι μεγάλες, δεδομένου ότι ορισμένα από τα προγράμματά τους 
απαιτούν πρόσθετους πόρους. 
Με το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο, το Društvo Peter Kosler (ίδρυμα Peter Kosler) αναμένεται ότι :
 θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του για τη διατήρηση της πολιτιστικής και γλωσσικής κληρονομιάς 
των Kočevarji/Gottscheer
 θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλες περιπτώσεις διατήρησης μοναδικών γλωσσικών και πολιτισμικών 
κοινοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπό εξαφάνιση
 θα προαγάγει τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες του σεβασμού της πολιτιστικής και γλωσσικής 
πολυμορφίας, της διαπολιτισμικής συνεργασίας, της πολυγλωσσίας, της διατήρησης της πολιτιστικής 
και γλωσσικής κληρονομιάς,
 θα εξασφαλίσει στους Kočevarji/Gottschee μια πλατφόρμα ώστε να συμβάλλουν στις διάφορες πολιτικές 
της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τον διαπολιτισμικό διάλογο, την παιδεία, την καινοτομία και την κοινωνική 
ένταξη 
 θα συμβάλει στην εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 μέσω της ενίσχυσης της ανάπτυξης του 
πολιτιστικού τομέα, της περιφερειακής ανάπτυξης και της προαγωγής μιας έξυπνης Ευρώπης χωρίς 
αποκλεισμούς.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο τη διατήρηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Ευρώπης. Ορισμένες μοναδικές κοινότητες της ΕΕ τείνουν να εξαφανιστούν. Το 
δοκιμαστικό σχέδιο θα παράσχει στις ενώσεις που ασχολούνται με την αναβίωσή τους μια πλατφόρμα που 
θα συμβάλει σε διάφορες πολιτικές της ΕΕ – διαπολιτισμικό διάλογο, παιδεία, κοινωνική ένταξη κλπ. Το 
ίδρυμα Peter Kosler αποτελεί παράδειγμα οργάνωσης που αγωνίζεται για την αναβίωση του πολιτισμού της 
γερμανικής κοινότητας (Kočevarji/Gottscheer) που εγκαταστάθηκε στη Σλοβενία τον δέκατο τέταρτο αιώνα 
και η οποία είχε σχολεία, πολιτιστικά ιδρύματα και δική της διάλεκτο. Αργότερα η περιοχή ερήμωσε. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4519 === BUDG/4519 ===

Κατάθεση: Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 12
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 12 800 000 400 000 800 000 400 000

Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 400 000 800 000 400 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Πολιτισμός και ευημερία: μέτρηση του αντικτύπου του πολιτισμού στο κοινωνικό 
και ανθρώπινο κεφάλαιο

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχος του έργου είναι να διερευνηθούν νέοι τρόποι για τη μέτρηση του αντικτύπου του πολιτισμού στην 
ατομική και συλλογική ευημερία μέσω της δημιουργίας πολιτιστικών δεικτών που σχετίζονται με τον 
αντίκτυπο στο κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, στην ανάπτυξη του ατόμου, την κοινωνική συνοχή, 
την κοινωνική οικονομία, κ.λπ., προκειμένου να διευρυνθεί η κατανόηση των κοινωνικών ωφελημάτων 
που προσφέρει ο πολιτισμός πέρα από τις υπάρχουσες στενές παραμέτρους. 
Το νόημα του σχεδίου είναι να συγκληθεί μια ομάδα ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων 
στατιστικολόγων, γιατρών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτεχνών, επιστημόνων, 
εκπροσώπων του κοινού, κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερομένων μερών, οι οποίοι θα εργαστούν από 
κοινού με σκοπό να αναπτύξουν τρόπους για τη μέτρηση της υγιούς ανάπτυξης των κοινωνιών με 
κριτήρια πέρα από το ΑΕΠ και τις οικονομικές επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου του 
πολιτισμού στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, προκειμένου να αποδειχτεί ότι ο πολιτισμός αποτελεί 
ζωτικό παράγοντα για την αειφόρο ανάπτυξη.
Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία να τεθεί ο πολιτισμός στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης σχετικά 
με την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τα άυλα αγαθά της όπως η ευημερία, το αίσθημα υπερηφάνειας 
των πολιτών, η συλλογική εμπιστοσύνη κ.λπ. Τούτο βεβαίως προϋποθέτει την διερεύνηση των 
διατεμνόμενων επιπτώσεων που έχει ο πολιτισμός σε άλλους κλάδους και στη κοινωνία εν γένει, 
καθιστώντας αναγκαία μία διεπιστημονική προσέγγιση με ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων που δεν 
προέρχονται μόνο από τον πολιτισμικό κλάδο. Η εφαρμογή αυστηρών ερευνητικών μεθόδων που δεν 
χρησιμοποιούνται συνήθως στο πολιτιστικό πεδίο συμβάλλει ακριβώς στην μοναδικότητα της εν λόγω 
πρότασης σχεδίου.



84

Πρόκειται ταυτόχρονα για ευκαιρία και πρόκληση - να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να εργαζόμαστε 
εκτός των συνηθισμένων στενών ορίων που χαράζουν τα τομεακά ερευνητικά μοντέλα. Το σχέδιο θα 
ασχοληθεί με δύσκολα ζητήματα και αστάθμητες παραμέτρους όπως: Σε τι συνίσταται η ευημερία; Τι 
ενθαρρύνει ή τι αποτρέπει την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου; Πώς επιδρούν οι πολιτιστικοί 
παράγοντες στα ανωτέρω και πώς μετρώνται αυτοί οι παράγοντες; Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να 
απαντηθούν από το δοκιμαστικό σχέδιο κάνοντας χρήση μιας νέας ερευνητικής μεθοδολογίας που δεν 
προέρχεται από τον χώρο της παραδοσιακής πολιτιστικής έρευνας και απαιτεί ως εκ τούτου συμμετοχή 
νέων προσώπων.
Το σχέδιο θα αξιοποιήσει πρωτοβουλίες του παρελθόντος και του παρόντος όπως:
- η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ΑΕΠ και πέρα από αυτό»·
- η πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ σχετικά με δείκτη βελτίωσης της ποιότητας ζωής·
- η έκθεση Stiglitz-Sen-Fitoussi για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής 
προόδου.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση και εδραίωση της βάσης για την κοινωνική 
συνοχή, την ειρήνη, την ευημερία και τα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης — όλα προαπαιτούμενα για μια υγιή 
κοινωνία, καθώς επίσης και μια ανθηρή οικονομία. Αυτό συνεπάγεται μια εντελώς νέα προσέγγιση όσον 
αφορά τη βιώσιμη μεγέθυνση και ανάπτυξη, και νέους τρόπους μέτρησης της ευημερίας μας, πέρα από τις 
επιδόσεις της οικονομίας μας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4577 === BUDG/4577 ===

Κατάθεση: Bogdan Brunon Wenta

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 12
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 12 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Ονομασία:
Προπαρασκευαστική ενέργεια — Υποτιτλισμός του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τηλεοπτικού περιεχομένου 
σε όλη την Ευρώπη

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Αυτή η προπαρασκευαστική ενέργεια είναι η συνέχεια του δοκιμαστικού σχεδίου που χρηματοδοτήθηκε 
το 2014 και το 2015 από το Κοινοβούλιο και έχει σκοπό να δοκιμάσει την ύπαρξη ευρωπαϊκού κοινού για 
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πολιτιστικά προγράμματα με την παροχή ποικίλων υποτιτλισμένων εκδόσεων επιλεγμένων τηλεοπτικών 
προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη. 
Το δοκιμαστικό σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε το 2014 αναπτύσσεται επί του παρόντος από το ARTE, το 
ευρωπαϊκό πολιτιστικό τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο θα προσφέρει 600 ώρες του τηλεοπτικού 
προγράμματος σε 4 γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά και ισπανικά) από τον Οκτώβριο του 2015 και 
έπειτα.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, 
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης 
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να αναπτύσσονται σε περισσότερες γλώσσες (τουλάχιστον γαλλικά, γερμανικά, 
αγγλικά, ισπανικά, πολωνικά και ιταλικά). Αυτές οι έξι γλώσσες θα διευκολύνουν την προσέγγιση του 70% 
των ευρωπαίων πολιτών στη μητρική τους γλώσσα. 

Η διάρκεια αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας για το πείραμα αυτό, μέσω της δοκιμής και της χρήσης 
ψηφιακών εργαλείων επικοινωνίας και μάρκετινγκ για αρκετά χρόνια. Η ενέργεια αυτή θα αυξήσει τα 
ποσοστά τηλεθέασης, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης, θα δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή 
πολιτισμική αφήγηση και θα αναπτύξει νέα επιχειρηματικά μοντέλα για τους ενδιαφερόμενους φορείς 
μέσων ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα θα διαβιβαστούν στους ενδιαφερόμενους φορείς της ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 770 === EFDD/8268 ===

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 12
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 12 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Αυτό το δοκιμαστικό σχέδιο επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής 
κληρονομιάς, η οποία κινδυνεύει να χαθεί οριστικά για τις μελλοντικές γενεές. Στόχος είναι να αυξηθεί το 
σημερινό ποσοστό μέσω της πρόσκλησης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για υποβολή προτάσεων, οι 
οποίες θα έχουν ως ειδικό σκοπό τη διατήρηση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς και ο 
οποίος θα επιδιώκεται μέσω της υποστήριξης της σύμπραξης των ενδιαφερομένων σε διακρατικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και δημιουργικών ΜΜΕ και των νέων επαγγελματιών. 
Επιπλέον, η ενέργεια αυτή αναμένεται προτρέψει τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν πλήρως την 
κινηματογραφική κληρονομιά στις εθνικές τους στρατηγικές ψηφιοποίησης και στις πολιτικές 
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αρχειοθέτησης, δεδομένου ότι θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σημασία μιας 
συντονισμένης προσέγγισης προκειμένου να βελτιωθούν οι τεχνολογίες σάρωσης ταινιών αρχείου, οι 
τεχνικές συντήρησης ταινιών, ο εκσυγχρονισμός των δομών και η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα 
στον τομέα της ψηφιακής διαφύλαξης. Ήδη στην έκθεσή της, της 7ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τις 
προκλήσεις για την ευρωπαϊκή κινηματογραφική κληρονομιά στην αναλογική και ψηφιακή εποχή, η 
Επιτροπή είχε υπογραμμίσει ότι μόνο το 1,5% της ευρωπαϊκής κληρονομιάς είχε ψηφιοποιηθεί. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε τις ανησυχίες της σχετικά με την ενδεχόμενη 
οριστική απώλεια της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς που δεν έχει ακόμη ψηφιοποιηθεί ή η 
οποία είχε ψηφιοποιηθεί στις αρχές της ψηφιακής εποχής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα προβλήματα 
μορφοποίησης και διαλειτουργικότητας, το ποσοστό της ψηφιοποιημένης ευρωπαϊκής κινηματογραφικής 
κληρονομιάς της τάξης του 1,5% που αναφέρεται στην προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής του 2012, 
εξακολουθεί έως και σήμερα να παραμένει αμετάβλητο. Τα περισσότερα ιδρύματα ευρωπαϊκής 
κινηματογραφικής κληρονομιάς δεν ψηφιοποιούν το υλικό που έχουν ή δεν είναι ακόμη σε θέση να 
διαφυλάξουν τις ταινίες σε ψηφιακή μορφή λόγω της έλλειψης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τεχνολογικών 
μέσων και χρηματοδότησης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1109 === S&D//7009 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 15 04 77 12
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 12 800 000 400 000 800 000 400 000
Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 400 000 800 000 400 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Πολιτισμός και ευημερία: μέτρηση του αντικτύπου του πολιτισμού στο κοινωνικό 
και ανθρώπινο κεφάλαιο

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχος του έργου είναι να διερευνηθούν νέοι τρόποι για τη μέτρηση του αντικτύπου του πολιτισμού στην 
ατομική και συλλογική ευημερία μέσω της δημιουργίας πολιτιστικών δεικτών που σχετίζονται με τον 
αντίκτυπο στο κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, στην ανάπτυξη του ατόμου, την κοινωνική συνοχή, 
την κοινωνική οικονομία, κ.λπ., προκειμένου να διευρυνθεί η κατανόηση των κοινωνικών ωφελημάτων 
που προσφέρει ο πολιτισμός πέρα από τις υπάρχουσες στενές παραμέτρους. 
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Το νόημα του σχεδίου είναι να συγκληθεί μια ομάδα ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων 
στατιστικολόγων, γιατρών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, καλλιτεχνών, επιστημόνων, 
εκπροσώπων του κοινού, κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερομένων μερών, οι οποίοι θα εργαστούν από 
κοινού με σκοπό να αναπτύξουν τρόπους για τη μέτρηση της υγιούς ανάπτυξης των κοινωνιών με 
κριτήρια πέρα από το ΑΕΠ και τις οικονομικές επιδόσεις, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου του 
πολιτισμού στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, προκειμένου να αποδειχτεί ότι ο πολιτισμός αποτελεί 
ζωτικό παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Πρόκειται για σημαντική ευκαιρία να τεθεί ο πολιτισμός στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης σχετικά 
με την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τα άυλα αγαθά της όπως η ευημερία, το αίσθημα υπερηφάνειας 
των πολιτών, η συλλογική εμπιστοσύνη κ.λπ. Τούτο βεβαίως προϋποθέτει την διερεύνηση των εγκάρσιων 
επιπτώσεων που έχει ο πολιτισμός σε άλλους κλάδους και στη κοινωνία εν γένει, καθιστώντας αναγκαία 
μία διεπιστημονική προσέγγιση με ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων που δεν προέρχονται μόνο από τον 
πολιτισμικό κλάδο. Η εφαρμογή αυστηρών ερευνητικών μεθόδων που δεν χρησιμοποιούνται συνήθως 
στο πολιτιστικό πεδίο συμβάλλει ακριβώς στην μοναδικότητα της εν λόγω πρότασης σχεδίου.
Πρόκειται ταυτόχρονα για ευκαιρία και πρόκληση - να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να εργαζόμαστε 
εκτός των συνηθισμένων στενών ορίων που χαράζουν τα τομεακά ερευνητικά μοντέλα. Το σχέδιο θα 
ασχοληθεί με δύσκολα ζητήματα και αστάθμητες παραμέτρους όπως: Σε τι συνίσταται η ευημερία; Τι 
ενθαρρύνει ή τι αποτρέπει την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου; Πώς επιδρούν οι πολιτιστικοί 
παράγοντες στα ανωτέρω και πώς μετρώνται αυτοί οι παράγοντες; Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να 
απαντηθούν από το δοκιμαστικό σχέδιο κάνοντας χρήση μιας νέας ερευνητικής μεθοδολογίας που δεν 
προέρχεται από τον χώρο της παραδοσιακής πολιτιστικής έρευνας και απαιτεί ως εκ τούτου συμμετοχή 
νέων προσώπων.
Το σχέδιο θα αξιοποιήσει πρωτοβουλίες του παρελθόντος και του παρόντος όπως:
- η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ΑΕΠ και πέρα από αυτό»·
- η πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ σχετικά με δείκτη βελτίωσης της ποιότητας ζωής·
- η έκθεση Stiglitz-Sen-Fitoussi για τη μέτρηση των οικονομικών επιδόσεων και της κοινωνικής 
προόδου.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση και εδραίωση της βάσης για την κοινωνική 
συνοχή, την ειρήνη, την ευημερία και τα μοντέλα βιώσιμης ανάπτυξης — όλα προαπαιτούμενα για μια υγιή 
κοινωνία, καθώς επίσης και μια ανθηρή οικονομία. Αυτό συνεπάγεται μια εντελώς νέα προσέγγιση όσον 
αφορά τη βιώσιμη μεγέθυνση και ανάπτυξη, και νέους τρόπους μέτρησης της ευημερίας μας, πέρα από τις 
επιδόσεις της οικονομίας μας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1110 === S&D//7010 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION



88

Προστίθεται: 15 04 77 12
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

15 04 77 12 500 000 500 000 500 000 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ευρώπη των Φεστιβάλ, Φεστιβάλ για την Ευρώπη

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το δοκιμαστικό σχέδιο Ευρώπη των Φεστιβάλ, Φεστιβάλ για την Ευρώπη (EFFE) επί του παρόντος 
υλοποιείται από την Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ από κοινού με 24 αποκεντρωμένες οργανώσεις 
εταίρους σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε στενή συνεργασία με τη ΓΔ EAC. Με το δοκιμαστικό αυτό 
σχέδιο αναμένεται ότι η EFFE:
- θα δημιουργήσει έναν μηχανισμό επισήμανσης και μια πλατφόρμα ανταλλαγών για να αξιοποιήσουν τα 
φεστιβάλ το δυναμικό τους σε σχέση με τη συμβολή σε ποικίλες πολιτικές της EE, μεταξύ άλλων για την 
καινοτομία, την κοινωνική ένταξη, την παιδεία και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Οι υλοποιούμενες 
δραστηριότητες συμβάλλουν στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στην αξιοποίηση των 
δευτερογενών επιδράσεων που έχουν οι δημιουργικοί και πολιτιστικοί τομείς σε ορισμένους άλλους 
τομείς όπως ο τουρισμός, η περιφερειακή ανάπτυξη, κ.λπ. 
- θα προωθήσει τις μοναδικές και σημαντικές αξίες της Ευρώπης, δίνοντάς τους προβολή και 
αξιοπιστία, μέσω μιας ισχυρής στρατηγικής επισήμανσης και επικοινωνίας ικανής να προσφέρει στην 
πλατφόρμα τα μέσα για να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό πολιτών σε όλη την Ευρώπη.
Από την επιτυχία που έχει σημειώσει μέχρι σήμερα μπορούμε να υποθέσουμε ότι το δοκιμαστικό αυτό 
σχέδιο θα συνεχίσει να πολλαπλασιάζει την ενέργεια των φεστιβάλ εντείνοντας την προώθηση μιας 
έξυπνης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης Ευρώπης.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η προτεινόμενη προπαρασκευαστική ενέργεια θα επιτρέψει στην EFFE να αυξήσει την επίδραση της 
πλατφόρμας στα φεστιβάλ, δίνοντας χρόνο για τη διαμόρφωση της εμπορικής ταυτότητας και την ανάπτυξη 
εταιρικών σχέσεων και στα 28 κράτη μέλη και πέρα από αυτά. Με τη χρηματοδότηση της συνέχισης του 
προγράμματος επισήμανσης, περισσότερα φεστιβάλ θα μπορέσουν να ωφεληθούν από την ήδη καθιερωμένη 
προβολή και το κύρος της πλατφόρμας. Θα συμβάλει επίσης στην εφαρμογή νέας δέσμης δραστηριοτήτων 
προβολής βάσει του περιεχομένου που συγκεντρώθηκε στην πρώτη έκδοση με σκοπό την αύξηση του 
επαγγελματισμού του τομέα.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4325 === BUDG/4325 ===

Κατάθεση: Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 
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Martínez, Miguel Urbán Crespo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 16 01 01 — Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής 
«Επικοινωνία»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 01 01 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι υπηρεσίες επικοινωνίας έχουν υποστεί σημαντική μείωση, με αποτέλεσμα να απαιτείται αύξηση των 
πιστώσεων του τομέα για την ενδεδειγμένη παροχή υπηρεσιών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 665 === EFDD/7901 ===

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 16 01 01 — Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής 
«Επικοινωνία»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 01 01 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 -4 447 605 -4 447 605 60 000 000 60 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 -4 447 605 -4 447 605 60 000 000 60 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Δεν θεωρούμε ότι το κονδύλι αυτό αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1070 === GUE//7310 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 16 01 01 — Δαπάνες σχετικές με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα πολιτικής 
«Επικοινωνία»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 01 01 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 66 063 971 66 063 971 64 810 665 64 810 665 64 447 605 64 447 605 10 552 395 10 552 395 75 000 000 75 000 000
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι υπηρεσίες έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και είναι αναγκαία η αύξηση των πιστώσεων 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκειά τους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 89 === CULT/5858 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 16 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό — Έδρα

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 01 02 01 5 711 298 5 711 298 5 783 570 5 783 570 5 764 257 5 764 257 19 313 19 313 5 783 570 5 783 570

Αποθεματικό

Σύνολο 5 711 298 5 711 298 5 783 570 5 783 570 5 764 257 5 764 257 19 313 19 313 5 783 570 5 783 570

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 666 === EFDD/7902 ===

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 16 01 02 03 — Εξωτερικό προσωπικό — Αντιπροσωπείες της Επιτροπής

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 01 02 03 16 488 000 16 488 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 -1 606 000 -1 606 000 15 000 000 15 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 16 488 000 16 488 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 16 606 000 -1 606 000 -1 606 000 15 000 000 15 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Δεν θεωρούμε ότι το κονδύλι αυτό αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 667 === EFDD/7903 ===

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 16 01 03 03 — Κτίρια και συναφείς δαπάνες — Αντιπροσωπείες της Επιτροπής

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 01 03 03 27 275 000 27 275 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 -3 423 000 -3 423 000 23 000 000 23 000 000
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Αποθεματικό

Σύνολο 27 275 000 27 275 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 26 423 000 -3 423 000 -3 423 000 23 000 000 23 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Δεν θεωρούμε ότι το κονδύλι αυτό αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 82 === CULT/5851 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 16 01 04 02 — Δαπάνες στήριξης για ενέργειες επικοινωνίας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 01 04 02 1 229 000 1 229 000 1 034 000 1 034 000 1 013 320 1 013 320 20 680 20 680 1 034 000 1 034 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 229 000 1 229 000 1 034 000 1 034 000 1 013 320 1 013 320 20 680 20 680 1 034 000 1 034 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1 === AFCO/6550 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 16 03 01 02 — Πληροφορίες για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις οπτικοακουστικές παραγωγές

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 01 02 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480 5 763 360 5 460 480
Αποθεματικό

Σύνολο 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480 5 763 360 5 460 480

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:

Πρώην θέσεις 16 03 01 02 και 16 03 01 01 (εν μέρει).
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της χρηματοδότησης τηςνα καλύψει τη χρηματοδότηση
γενικής πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τις ενέργειες που αφορούν την Ένωση, με σκοπό την 
αύξηση της ορατότητας του έργου των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, τις λαμβανόμενες αποφάσεις 
καιπολιτών, με βασικό επίκεντρο τα στάδια της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, με έμφαση στο μέσα 
ενημέρωσης.μαζικής επικοινωνίας. Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούναναπτύσσονται για την καλύτερη 
κατανόηση και κάλυψηαναφορά των τοπικών θεμάτων καλύπτουν κυρίως:
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Απαιτείται μια συνεπής και σφαιρική προσέγγιση στην προβολή της Ευρώπης στους πολίτες, και τα μέσα 
ενημέρωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 83 === CULT/5852 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 16 03 01 02 — Πληροφορίες για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις οπτικοακουστικές παραγωγές

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 01 02 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480 240 140 227 520 6 003 500 5 688 000

Αποθεματικό

Σύνολο 5 850 000 4 112 669 6 003 500 5 688 000 5 763 360 5 460 480 240 140 227 520 6 003 500 5 688 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 77 === CULT/5844 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 16 03 01 04 — Επικοινωνιακή προβολή των αντιπροσωπειών της Επιτροπής, διάλογοι με τους 
πολίτες και ενέργειες «Συμπράξεων»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 01 04 11 794 000 13 720 676 14 745 000 13 154 000 14 155 200 13 154 000 589 800 14 745 000 13 154 000
Αποθεματικό

Σύνολο 11 794 000 13 720 676 14 745 000 13 154 000 14 155 200 13 154 000 589 800 14 745 000 13 154 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 84 === CULT/5853 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Θέση 16 03 02 03 — Επιγραμμικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 02 03 21 340 000 16 690 656 23 450 000 19 195 000 22 512 000 18 427 200 938 000 767 800 23 450 000 19 195 000

Αποθεματικό

Σύνολο 21 340 000 16 690 656 23 450 000 19 195 000 22 512 000 18 427 200 938 000 767 800 23 450 000 19 195 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4109 === BUDG/4109 ===

Κατάθεση: Clare Moody, Richard Howitt

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 16 03 02 04 — Γενική Έκθεση και άλλες εκδόσεις

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 02 04 2 200 000 2 109 314 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000

Αποθεματικό

Σύνολο 2 200 000 2 109 314 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000 2 160 000

Παρατηρήσεις:
Πριν από την παράγραφο:

Οι εκδοτικές δαπάνες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις .......... να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι πολίτες με 
αναπηρία.

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες σχετικά με την έκδοση, σε οποιοδήποτε μέσο, 
δημοσιεύσεων που έχουν τοπική σημασία σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής και το έργο της 
Ένωσης, καθώς και δημοσιεύσεων που προβλέπουν οι Συνθήκες και άλλων δημοσιεύσεων των θεσμικών 
οργάνων ή δημοσιεύσεων αναφοράς, όπως η Γενική Έκθεση. Οι δημοσιεύσεις αυτές μπορεί να 
απευθύνονται σε ειδικές ομάδες, όπως οι εκπαιδευτικοί κύκλοι, οι νέοι, οι παράγοντες που διαμορφώνουν 
την κοινή γνώμη, οι επιχειρήσειςγνώμη ή το ευρύ κοινό. Υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να 
χρησιμοποιηθούν οι επικοινωνίες για την προώθηση βασικών στόχων, και ότι αυτό το κονδύλιο πρέπει 
να περιλαμβάνει την παροχή περαιτέρω καθοδήγησης στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή των 
κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
της οδηγίας σχετικά με την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων, για την ενθάρρυνση της 
υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή. Μετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας 
για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων, είναι σκόπιμο για την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή της θα είναι ολοκληρωμένη, συνεκτική και αποτελεσματική. Η 
συμπληρωματική καθοδήγηση για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις 
επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της υπεύθυνης και 



94

βιώσιμης συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 85 === CULT/5854 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 16 03 02 05 — Ανάλυση της κοινής γνώμης

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 02 05 6 400 000 5 286 146 6 640 000 6 526 000 6 374 400 6 264 960 265 600 261 040 6 640 000 6 526 000
Αποθεματικό

Σύνολο 6 400 000 5 286 146 6 640 000 6 526 000 6 374 400 6 264 960 265 600 261 040 6 640 000 6 526 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 3040 === BUDG/3040 ===

Κατάθεση: José Manuel Fernandes, εισηγητής, Gérard Deprez, εισηγητής

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 16 03 04 — Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 04 800 000 669 131 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000
Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 669 131 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000

Παρατηρήσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Όπως ορίζεται στη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής, η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της συνεισφοράς στις δαπάνες για εκθέσεις που 
οργανώνει το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, οι οποίες θα αυξήσουνΗ πίστωση αυτή προορίζεται να 
καλύψει ένα μέρος από τις λειτουργικές δαπάνες του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, το οποίο θα αυξήσει
τις γνώσεις, θα κινήσουν το ενδιαφέρον, και θα δημιουργήσουνεξάψει την περιέργεια και θα δημιουργήσει
ευκαιρίες για προβληματισμό στηνστοχασμού σχετικά με την ευρωπαϊκή ιστορία,ιστορία μέσω ενός 
σύγχρονου κέντρου εκθέσεωνέκθεσης και τεκμηρίωσης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τροπολογία του εισηγητή

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 90 === CULT/5859 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 16 03 77 05 — Προπαρασκευαστική ενέργεια — «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 77 05 1 000 000 936 187 p.m. 475 000 p.m. 475 000 1 000 000 525 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 936 187 p.m. 475 000 p.m. 475 000 1 000 000 525 000 1 000 000 1 000 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Η προπαρασκευαστική ενέργεια Συνδέοντας την Ευρώπη .......... πλαίσιο του δοκιμαστικού σχεδίου 
Συνδέοντας την Ευρώπη.

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η προπαρασκευαστική ενέργεια «Συνδέοντας την Ευρώπη» που εφάρμοσαν από κοινού το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρίνεται στην ανάγκη προσαρμογής των 
επικοινωνιακών πολιτικών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην πραγματικότητα του διαδικτύου και των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αποσκοπεί στο να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ συμμετέχουν με τους πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της εντατικοποίησης της 
επιγραμμικής παρουσίας των γραφείων πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 
αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη, κάνοντας την επικοινωνίας τους πιο διαδραστική, 
στοχοθετημένη και προσαρμοσμένη στις τοπικές ανησυχίες καθώς και στις ιδιαιτερότητες του τοπίου 
των εθνικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η ενέργεια αυτή έχει επίσης σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα 
της επικοινωνίας των θεσμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις κατά τόπους γλώσσες. Μέσω της 
ενέργειας αυτής, τα θεσμικά όργανα
αναζητούν κατευθύνσεις για τη βιώσιμη βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής τους στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, από την οπτική γωνία της ποιότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας. Οι 
πιστώσεις που προβλέπονται για την προπαρασκευαστική αυτή ενέργεια στο 2015 θα χρησιμοποιηθούν 
για να εξασφαλιστούν στα γραφεία πληροφοριών και στις αντιπροσωπείες εμπειρογνωμοσύνη, 
στρατηγική και τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω δημοσίων 
συμβάσεων.Η απόφαση της Επιτροπής για χρηματοδότηση αναμένεται να εγκριθεί μέχρι τα τέλη 
Απριλίου 2015. Οι επί μέρους συμβάσεις που βασίζονται στις εν εξελίξει συμβάσεις-πλαίσιο ή σε 
προσκλήσεις για υποβολή προσφορών θα συναφθούν από το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και μετά, με 
σκοπό να εκτελεστούν κατά τη διάρκεια του 2015 και 2016.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το σχέδιο σημειώνει επιτυχία από το 2013: οι θέσεις διαχειριστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
αναπτύχθηκαν σε 17 κράτη μέλη με σκοπό να εκπαιδεύσουν το τοπικό προσωπικό. Το σύστημα επεκτάθηκε 
σε όλη την ΕΕ. Στην πρώτη χρονική περίοδο της προπαρασκευαστικής ενέργειας, το σύστημα εξωτερικής 
κοινοτικής διαχείρισης καταργήθηκε σταδιακά. Η δεύτερη φάση της προπαρασκευαστικής ενέργειας έχει 
σκοπό να τονώσει τη δραστηριότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των τοπικών γραφείων μέσω 
οικονομικής/τεχνικής υποστήριξης για να αναπτύξουν την παρουσία τους και την προβολή τους σε εθνικό 
επίπεδο, να βελτιώσουν την επικέντρωση του ενδιαφέροντος και την εμβέλεια επικοινωνίας σχετικά με τις 
πολιτικές προτεραιότητες. Η κύρια σύσταση είναι να συνεχίσουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επενδύουν στον τομέα της επικοινωνίας με τα κατά τόπους μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4129 === BUDG/4129 ===
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Κατάθεση: Victor Negrescu

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 16 03 77 08
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 77 08 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Μια ευκαιρία για τον πολιτισμό - καταπολέμηση της πολιτιστικής ανισότητας 
λόγω εισοδήματος στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία 

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το χαμηλό εισόδημα και η φτώχεια οδηγούν σε επαγγελματικό αποκλεισμό αλλά και σε κοινωνικές και 
πολιτιστικές διαφορές που μπορούν να επηρεάσουν τις ευκαιρίες των νέων που προέρχονται από 
οικογένειες με χαμηλό εισόδημα να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και να επιτύχουν στη 
μελλοντική τους σταδιοδρομία. Κοινωνιολόγοι απέδειξαν ότι το πολιτιστικό κεφάλαιο έχει ζωτική 
σημασία για τους ανθρώπους, και ιδίως για τους νέους, ώστε να ενταχθούν και να εκμεταλλευθούν τις 
ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Ως εκ τούτου, οι στατιστικές δείχνουν ότι οι νέοι που προέρχονται 
από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα σπάνια αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την ΕΕ/ΕΚ 
στον τομέα της εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής κινητικότητας.
Συνεπώς, η προπαρασκευαστική ενέργεια αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού πολιτιστικής 
συνεργασίας που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ και τα πολιτιστικά ιδρύματα να συνεργαστούν 
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα, με βάση το οικογενειακό εισόδημα, στους νέους που είναι 
ενταγμένοι σε ένα πλαίσιο εκπαίδευσης, να επωφεληθούν από δωρεάν πολιτιστικές υποτροφίες που θα 
τους επιτρέψουν να επισκεφθούν χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και να μάθουν περισσότερα 
για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Το έργο θα εστιαστεί στη διασυνοριακή πολιτιστική συνεργασία και σε 
ανταλλαγές μεταξύ της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, τρεις από τις χώρες με τα 
χαμηλότερα εισοδήματα στην Ευρώπη, με σκοπό να διευρυνθεί η πρόσβαση στον πολιτισμό στις χώρες 
αυτές, να διευκολυνθεί η αμοιβαία κατανόηση και να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των πολιτιστικών 
ανταλλαγών στην εκπαίδευση και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός επίσης του σχεδίου είναι η συγκρότηση μιας πανευρωπαϊκής ομάδας εργασίας και πολιτιστικών 
ανταλλαγών που θα αναπτύξει ιδέες, θα ανταλλάσσει απόψεις, θα διαμορφώσει μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει όλες τις διευκολύνσεις που παρέχονται σε όλη την Ευρώπη και θα 
προσφέρει υποτροφίες σε πιλοτική μορφή στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η παρούσα προπαρασκευαστική ενέργεια έχει λάβει βαθμό αξιολόγησης Δ με βάση την εκτίμηση που 
πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Η προπαρασκευαστική ενέργεια αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός μηχανισμού πολιτιστικής συνεργασίας που 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ και τα πολιτιστικά ιδρύματα να συνεργαστούν προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα, με βάση το οικογενειακό εισόδημα, στους νέους που είναι ενταγμένοι σε ένα πλαίσιο 
εκπαίδευσης, να επωφεληθούν από δωρεάν πολιτιστικές υποτροφίες που θα τους επιτρέψουν να 
επισκεφθούν χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και να μάθουν περισσότερα για τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 776 === VERT/7705 ===

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 16 03 77 08
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 77 08 250 000 150 000 250 000 150 000
Αποθεματικό

Σύνολο 250 000 150 000 250 000 150 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ευρωπαϊκή πλατφόρμα στήριξης για τους αυτόχθονες πληθυσμούς με σκοπό τη 
διευκόλυνση των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των αυτοχθόνων πληθυσμών και 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Οι στόχοι της πλατφόρμας αυτής είναι οι εξής:
 ενημέρωση των εκπροσώπων των αυτοχθόνων πληθυσμών σχετικά με τη δομή της ΕΕ, ιδίως τις 
διάφορες αρμόδιες υπηρεσίες αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν τους αυτόχθονες πληθυσμούς 
(π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 
Συμβούλιο) και διευκόλυνση της διάδρασης με τις υπηρεσίες αυτές·
 ενημέρωση των εκπροσώπων των αυτοχθόνων πληθυσμών σχετικά με τις τρέχουσες υποθέσεις εντός 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (π.χ. νομοθετικές και μη νομοθετικές διαδικασίες, διαβουλεύσεις με την 
κοινωνία των πολιτών), προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους μέσω 
δράσεων υποστήριξης, λήψης σημειώσεων και μετάφρασης εγγράφων εργασίας·
 προσδιορισμός των πολιτικών ή πρωτοβουλιών της ΕΕ που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στους 
αυτόχθονες πληθυσμούς (π.χ. θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλιευτικές συμφωνίες, εμπορικές και 
επενδυτικές συμφωνίες, περιβαλλοντική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, διανοητική ιδιοκτησία)·
 εξασφάλιση σημείων επαφής μεταξύ ειδημόνων εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 
διαφόρων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπως ιδρύματα, πλατφόρμες (π.χ. περιβάλλον, 
δίκαιο εμπόριο, πρωτόγονη τέχνη) προκειμένου να διευρυνθούν το πεδίο δράσης και οι δυνατότητες 
στήριξης·
 υποδοχή εκπροσώπων των αυτοχθόνων πληθυσμών στις Βρυξέλλες και παροχή βοήθειας σε πρακτικά 
θέματα που συνδέονται με την παραμονή τους (π.χ. διπλωματικές συνεδριάσεις, διερμηνεία, διαμονή, 
διαδρομή)·
ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των μηχανισμών των Ηνωμένων Εθνών για τους αυτόχθονες 
πληθυσμούς (Νέα Υόρκη και Γενεύη) και δράση σε επίπεδο ΕΕ.
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Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Βλέπε παρατηρήσεις: Δοκιμαστικό σχέδιο — Ευρωπαϊκή πλατφόρμα στήριξης για τους αυτόχθονες 
πληθυσμούς με σκοπό τη διευκόλυνση των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των 
αυτοχθόνων πληθυσμών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 778 === VERT/7707 ===

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 16 03 77 08
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

16 03 77 08 1 800 000 1 000 000 1 800 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 800 000 1 000 000 1 800 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Μηχανικώς αναγνώσιμη και ενοποιημένη ενωσιακή νομοθεσία

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστα, πλήρη και τρέχοντα νομοθετικά κείμενα είναι θεμελιώδης για μια 
σύγχρονη κοινωνία και τη δημοκρατική διεργασία. Η παροχή πρόσβασης στο κοινό μέσω υπηρεσιών 
Διαδικτύου είναι μακράν η πιο κοινή και οικονομικά αποδοτική μέθοδος για τις περισσότερες 
εφαρμογές. Οι νέες τεχνολογίες και οι αλλαγές στις προσδοκίες του χρήστη καθιστούν απαραίτητη τη 
συνεχή επανεξέταση των βέλτιστων πρακτικών και την αξιολόγηση νέων χαρακτηριστικών, προκειμένου 
να προωθηθεί το κράτος δικαίου και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς του. 
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή πλήρως αναγνώσιμης από μηχάνημα και 
ενοποιημένης νομοθεσίας της ΕΕ στο ευρύ κοινό και στα άτομα που ενδιαφέρονται για το σημείο τομής 
μεταξύ νομικών και τεχνολογικών θεμάτων. Πέραν του τι είναι επί του παρόντος διαθέσιμο από τις 
επίσημες υπηρεσίες της ΕΕ, το επίκεντρο του παρόντος σχεδίου θα είναι το ίδιο το νομικό κείμενο.
Ο στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να καταστεί η νομοθεσία της ΕΕ προσβάσιμη και να 
επιτρέπεται στους χρήστες να μεταβαίνουν εύκολα στα διάφορα νομικά κείμενα. Αυτό περιλαμβάνει τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε προηγούμενες εκδόσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, την εμφάνιση σε οθόνη των 
αλλαγών στη νομοθεσία της ΕΕ κατά τρόπο ικανοποιητικό και τις επιλογές για τη διερεύνηση της 
αλληλεξάρτησης που υπάρχει μεταξύ της νομοθεσίας της ΕΕ και της νομοθεσίας των κρατών μελών. 
Είναι επομένως αναγκαίο να υπάρχουν και να παρέχονται τα εν λόγω νομικά κείμενα σε ενιαίο 
μορφότυπο.
Οι βασικές απαιτήσεις για το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο θα είναι η συμμόρφωση με την ισχύουσα 
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η παροχή περιεχομένου, λογισμικού και δεδομένων υπό όρους 



99

που επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση από οποιονδήποτε για όλους τους σκοπούς και τη χρήση των 
αποδεκτών μορφότυπων ανοιχτών δεδομένων. 
Στόχοι του δοκιμαστικού σχεδίου είναι:
* Η ενιαία παροχή και παρουσίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως στην ενοποιημένη της μορφή
* Η παροχή και παρουσίαση της νομοθεσίας των κρατών μελών που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της 
διεργασίας εκτέλεσης
* Η ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών για να λαμβάνουν οι χρήστες και να αναλύσουν το πλήρες σώμα 
της νομοθεσίας της ΕΕ
* Η ενεργός συνεργασία με τις υφιστάμενες κοινότητες ανοιχτών δεδομένων, ανοικτής διακυβέρνησης 
και σχεδιαστών ανοιχτής πρόσβασης

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Βλέπε παρατηρήσεις: Δοκιμαστικό σχέδιο — Μηχανικώς αναγνώσιμη και ενοποιημένη ενωσιακή 
νομοθεσία

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 687 === EFDD/7923 ===

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 01 01 — Δαπάνες που σχετίζονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα 
πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 01 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 -3 588 390 -3 588 390 65 000 000 65 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 -3 588 390 -3 588 390 65 000 000 65 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Μπορούν να πραγματοποιηθούν ορισμένες μειώσεις όσον αφορά το παρόν κονδύλι.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 437 === ENVI/6146 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 01 01 — Δαπάνες που σχετίζονται με τους μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους στον τομέα 
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πολιτικής «Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 01 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778
Αποθεματικό

Σύνολο 68 185 178 68 185 178 68 974 778 68 974 778 68 588 390 68 588 390 386 388 386 388 68 974 778 68 974 778

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4618 === BUDG/4618 ===

Κατάθεση: Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Marisa Matias, 
Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 
Crespo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 17 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436
Αποθεματικό

Σύνολο 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Διατήρηση της γραμμής του προϋπολογισμού στα επίπεδα του 2015 λόγω των υφιστάμενων και 
μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 438 === ENVI/6147 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 17 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782

Αποθεματικό

Σύνολο 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 53 684 53 684 6 308 782 6 308 782

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1071 === GUE//7311 ===
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Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 17 01 02 01 — Εξωτερικό προσωπικό

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 02 01 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436
Αποθεματικό

Σύνολο 7 479 436 7 479 436 6 308 782 6 308 782 6 255 098 6 255 098 1 224 338 1 224 338 7 479 436 7 479 436

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Διατήρηση της γραμμής του προϋπολογισμού στα επίπεδα του 2015 λόγω των υφιστάμενων και 
μελλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων τους.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 417 === ENVI/6120 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 17 01 04 02 — Δαπάνες στήριξης για το «Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της 
υγείας (2014-2020)»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 04 02 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 418 === ENVI/6121 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 17 01 04 03 — Δαπάνες στήριξης στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, της 
υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 01 04 03 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 470 000 1 470 000 30 000 30 000 1 500 000 1 500 000
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 875 === ALDE/8075 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 17 03 01 — Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020)

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 375 000 3 875 000 56 826 000 48 875 000
Αποθεματικό

Σύνολο 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 375 000 3 875 000 56 826 000 48 875 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Το πρόγραμμα Υγεία 2014-2020 επικεντρώνεται σε τέσσερις ειδικούς στόχους:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
– υποστήριξη της δημιουργίας ικανοτήτων στη δημόσια υγεία και συμβολή σε καινοτομικά, 

αποτελεσματικά και βιώσιμα συστήματα για την υγεία: προσδιορισμός και ανάπτυξη εργαλείων και 
μηχανισμών σε επίπεδο της Ένωσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων πόρων, τόσο σε ανθρώπινο 
όσο και σε χρηματοοικονομικό επίπεδο και διευκόλυνση της εθελοντικής υιοθέτησης της καινοτομίας 
στις στρατηγικές παρέμβασης και πρόληψης στον τομέα της δημόσιας υγείας,

– μεγαλύτερη πρόσβαση σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες: αύξηση 
της πρόσβασης σε ιατρική εμπειρογνωμοσύνη και ενημέρωση για συγκεκριμένες προϋποθέσεις και 
εκτός των εθνικών συνόρων, διευκόλυνση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξη 
εργαλείων για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλεια των ασθενών 
μέσω, μεταξύ άλλων, ενεργειών που συμβάλλουν στη βελτίωση των γνώσεων σε θέματα υγείας,

– προαγωγή της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής υγείας, ως μέρος της γενικότερης 
πρόληψης ασθενειών,προώθηση της υγείας, πρόληψη των ασθενειών και προώθηση παραγόντων που 
υποστηρίζουν υγιεινά στυλ διαβίωσης.εδραίωση του περιβάλλοντος υποστήριξης για έναν υγιή τρόπο 
ζωής: προσδιορισμός, διάδοση και προώθηση της υιοθέτησης τεκμηριωμένων και καλών πρακτικών για 
οικονομικώς αποδοτικά μέτρα προαγωγής της καλής υγείας και πρόληψης νόσων, αντιμετωπίζοντας 
κυρίως, τους βασικούς παράγοντες επικινδυνότητας που συνδέονται με τον τρόπο ζωής με επίκεντρο την 
προστιθέμενη αξία στην Ένωση,

– προστασία των πολιτών από διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας: προσδιορισμός και ανάπτυξη 
συνεκτικών προσεγγίσεων και προώθηση της υλοποίησής τους για καλύτερη προετοιμασία και 
συντονισμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Αποκατάσταση του ΣΠ και αύξηση του ποσού σε 375.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη 
συμπερίληψης της πνευματικής υγείας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4619 === BUDG/4619 ===
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Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 
Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 
Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 17 03 01 — Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Δεδομένου ότι η εν λόγω πίστωση προορίζεται να καλύψει δαπάνες για την υλοποίηση των γενικών στόχων 
του προγράμματος και άρα να συμπληρώσει, να στηρίξει και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στις 
πολιτικές των κρατών μελών που επιδιώκουν να βελτιώσουν την υγεία των πολιτών της Ένωσης και να 
μειώσουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, απαιτείται συμπληρωματική χρηματοδότηση.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 419 === ENVI/6122 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 01 — Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1072 === GUE//7312 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 17 03 01 — Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 01 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

Αποθεματικό
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Σύνολο 54 041 000 26 366 428 56 451 000 48 500 000 55 451 000 45 000 000 1 000 000 3 500 000 56 451 000 48 500 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Δεδομένου ότι η εν λόγω πίστωση προορίζεται να καλύψει δαπάνες για την υλοποίηση των γενικών στόχων 
του προγράμματος και άρα να συμπληρώσει, να στηρίξει και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στις 
πολιτικές των κρατών μελών που επιδιώκουν να βελτιώσουν την υγεία των πολιτών της Ένωσης και να 
μειώσουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, απαιτείται συμπληρωματική χρηματοδότηση.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4620 === BUDG/4620 ===

Κατάθεση: Kateřina Konečná, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, 
Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 17 03 10 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

Αποθεματικό

Σύνολο 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει αναλάβει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο εντός του πεδίου εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του. Δεδομένου ότι οι αρμοδιότητές του έχουν 
διευρυνθεί, προτείνεται να του διατεθούν πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών του ιδίου 
επιπέδου με εκείνες που του είχαν διατεθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2015, σύμφωνα με το αίτημα 
του ίδιου του Κέντρου.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 659 === EFDD/7894 ===

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 10 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 -3 683 000 -3 683 000 50 000 000 50 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 -3 683 000 -3 683 000 50 000 000 50 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Δεν θεωρούμε ότι το κονδύλι αυτό αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1073 === GUE//7313 ===
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Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 10 — Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 10 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470
Αποθεματικό

Σύνολο 56 766 000 56 403 470 53 683 000 53 683 000 53 683 000 53 683 000 3 083 000 2 720 470 56 766 000 56 403 470

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει αναλάβει να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο εντός του πεδίου εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του. Δεδομένου ότι οι αρμοδιότητές του έχουν 
διευρυνθεί, προτείνεται να του διατεθούν πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών του ιδίου 
επιπέδου με εκείνες που του είχαν διατεθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2015, σύμφωνα με το αίτημα 
του ίδιου του Κέντρου.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4079 === BUDG/4079 ===

Κατάθεση: Jens Geier, Επιτροπή Προϋπολογισμών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 11 — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000
Αποθεματικό

Σύνολο 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 660 === EFDD/7896 ===

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 11 — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 -6 244 000 -6 005 220 70 000 000 70 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 -6 244 000 -6 005 220 70 000 000 70 000 000
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Δεν θεωρούμε ότι το κονδύλι αυτό αποτελεί προτεραιότητα που πρέπει να στηριχθεί.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 420 === ENVI/6123 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 17 03 11 — Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 11 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000
Αποθεματικό

Σύνολο 76 412 000 74 912 000 76 244 000 76 075 000 76 244 000 76 005 220 69 780 76 244 000 76 075 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 439 === ENVI/6148 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 03 13 — Διεθνείς συμφωνίες και προσχώρηση σε διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της δημόσιας 
υγείας και της καταπολέμησης του καπνίσματος

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 13 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000 5 000 200 000 200 000

Αποθεματικό

Σύνολο 210 000 188 729 200 000 200 000 200 000 195 000 5 000 200 000 200 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 64 === CULT/5810 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Αποθεματικό
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

Σύνολο 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Προώθηση της σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας σε όλη την 
Ευρώπη

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δεν υπάρχει ειδική ευρωπαϊκή πολιτική και σχέδιο δράσης για την προώθηση της σωματικής άσκησης 
με στόχο τη βελτίωση της υγείας σε όλη τη διάρκεια της ζωής, όπως συμβαίνει π.χ. για τους παράγοντες 
κινδύνου που είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ και η διατροφή/παχυσαρκία. 
Ο στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να προσφέρει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για τη 
σωματική άσκηση που θα
1) αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη του αθλητισμού και της 
σωματικής άσκησης μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών·
2) αυξήσει τις προσιτές ευκαιρίες των πολιτών να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και τη σωματική 
άσκηση μέσω της υποστήριξης της αναβάθμισης των υφιστάμενων πρωτοβουλιών και της παροχής 
διασυνοριακών εκδηλώσεων·
3) δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες της παροχής σωματικής άσκησης να ενισχύσουν την 
ικανότητά τους·
4) υποστηρίξει την αναγκαιότητα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πανδημίας της αδράνειας μεταξύ 
των ενδιαφερομένων μερών σε όλους τους τομείς. 
Η εκστρατεία θα πρέπει να προσθέσει αξία και να προωθήσει περαιτέρω τις υφιστάμενες εξελίξεις της 
ευρωπαϊκής πολιτικής (όπως η σύσταση του Συμβουλίου για τη σωματική άσκηση για τη βελτίωση της 
υγείας (HEPA) και το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό) και τις πρωτοβουλίες (όπως η 
ευρωπαϊκή εβδομάδα άθλησης και οι μικρότερης κλίμακας συμπράξεις συνεργασίας). Η εκστρατεία θα 
πρέπει να προωθήσει τις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη και να προσθέσει αξία σε αυτές 
ή να τις συμπληρώσει αναγνωρίζοντάς τους μια ταυτότητα χάρη σε μια ενοποιημένη εκστρατεία. 
Εξυπακούεται ότι η εκστρατεία πρέπει να οργανωθεί από μία ή περισσότερες ΜΚΟ στον τομέα της 
προώθησης της σωματικής άσκησης καθώς μόνον αυτές διαθέτουν τα κατάλληλα δίκτυα για την 
αποτελεσματική επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η εκστρατεία προτείνεται ως δοκιμαστικό σχέδιο λόγω του πειραματικού χαρακτήρα της και θεωρείται ότι 
έχει μεγάλη σημασία από την άποψη της άσκησης πολιτικής καθώς και ότι διαθέτει μια πραγματική 
ευρωπαϊκή διάσταση.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 618 === DEVE/5756 ===
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Κατάθεση: Επιτροπή Ανάπτυξης
DEVE/5756 Συμβιβαστική τροπολογία μεταξύ DEVE/5732

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Ονομασία : Δοκιμαστικό σχέδιο – Χαρτογράφηση της παγκόσμιας απειλής που συνιστά η μικροβιακή 
αντοχή

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Διεξαγωγή εμπεριστατωμένης έρευνας σχετικά με τη χορήγηση και τη χρήση αντιμικροβιακών 
φαρμάκων στην υποσαχάρια Αφρική, όπου η έλλειψη δεδομένων δεν επιτρέπει την κατάρτιση εθνικών 
προγραμμάτων ελέγχου. Στόχος είναι τα δεδομένα που συλλέγονται να αποτελέσουν γνώση σχετικά με 
την εξέλιξη της κατανάλωσης αντιβιοτικών και τον επιπολασμό της βακτηριακής πολυανθεκτικότητας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατανόηση των τρόπων συμπεριφοράς και της ζήτησης ιατρικής 
περίθαλψης στις αφρικανικές χώρες, με σεβασμό στη ζήτηση, την πρόσβαση και τη χρήση αντιβιοτικών 
και τη λήψη της θεραπείας.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
DEVE/5732

Συχνά, οι λοιμώξεις που προκαλούν ανθεκτικοί μικροοργανισμοί δεν ανταποκρίνονται σε συνήθεις 
θεραπείες, με αποτέλεσμα την παρατεταμένη ασθένεια, μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου και υψηλότερο 
κόστος. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί νέοι μηχανισμοί αντοχής που καθιστούν στην 
πράξη αναποτελεσματικά τα αντιβιοτικά τελευταίας γενιάς.

Η υλοποίηση αυτού του έργου αποτελεί απάντηση στην έκκληση της ΠΟΥ προς όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών αρχών και των φορέων που είναι 
αρμόδιοι για τον σχεδιασμό, να ενεργοποιηθούν και να αναλάβουν την ευθύνη για την καταπολέμηση της 
μικροβιακής αντοχής.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 408 === ENVI/6109 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 170 000 85 000 170 000 85 000
Αποθεματικό

Σύνολο 170 000 85 000 170 000 85 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Δημιουργία μητρώου σπάνιων συγγενών δυσπλασιών (στο πλαίσιο του μητρώου 
σπάνιων νόσων) χρησιμοποιώντας τη δομή, την οργάνωση και την πείρα του πολωνικού μητρώου 
συγγενών δυσπλασιών.

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Οι σπάνιες νόσοι (εκ των οποίων το 85% είναι γενετικές) είναι νόσοι που απειλούν τη ζωή ή επιφέρουν 
χρόνια αναπηρία και χαρακτηρίζονται από χαμηλό επιπολασμό η καθεμία (κάτω από 5 περιστατικά ανά 
10.000 άτομα). Εκτιμάται ότι σήμερα υπάρχουν 5.000-8.000 ξεχωριστές σπάνιες νόσοι, οι οποίες 
επηρεάζουν το 6%-8% του συνολικού πληθυσμού (27-36 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ). 
Περίπου το 20-25% των σπάνιων νόσων είναι σπάνιες συγγενείς δυσπλασίες (μεμονωμένες ή πολλαπλές, 
συμπεριλαμβανομένων συνδρόμων δυσπλασίας). 
Προσφάτως μεταφέρθηκαν οι βάσεις δεδομένων και οι διοικητικές δομές του EUROCAT στο Κοινό 
Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) στην Ίσπρα, όπου βρίσκεται η πλατφόρμα για τις σπάνιες νόσους. Ωστόσο, η 
μετατροπή του μητρώου δυσπλασιών σε μητρώο σπάνιων νόσων για σπάνιες δυσπλασίες (μεμονωμένες 
και πολλαπλές, συμπεριλαμβανομένων συνδρόμων δυσπλασίας) απαιτεί ειδικές ενέργειες και τη συλλογή 
πρόσθετων πληροφοριών. Πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο και για τον σκοπό αυτό απαιτούνται 
πρόσθετοι πόροι. Στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου: Δημιουργία μητρώου σπάνιων συγγενών 
δυσπλασιών (στο πλαίσιο του μητρώου σπάνιων νόσων) χρησιμοποιώντας τη δομή, την οργάνωση και 
την πείρα του πολωνικού μητρώου συγγενών δυσπλασιών (PRCM). Αυτό το μοντέλο, αν έχει επιτυχία, 
μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Το σχέδιο θα συμπληρώνει τις ενέργειες του ΚΚΕρ και της ΓΔ SANTE για την ανάπτυξη μιας 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας καταχώρισης των σπάνιων νόσων, η οποία προορίζεται να παρέχει ένα κοινό 
σημείο πρόσβασης για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις σπάνιες νόσους σε όλη την Ευρώπη. Το 
παρόν σχέδιο θα συμβάλει στην επικαιροποίηση χρήσιμων για τη χάραξη πολιτικής και επιστημονικά 
τεκμηριωμένων δεικτών δημόσιας υγείας, ενώ θα παρέχει ενημέρωση στα λοιπά κράτη μέλη όσον αφορά 
τον τρόπο ανάπτυξης εθνικών συστημάτων καταχώρισης των σπάνιων νόσων με βάση τα υφιστάμενα 
μητρώα συγγενών ανωμαλιών.
Καθήκοντα:
1. Αξιοποίηση της πλατφόρμας του PRCM για την κατάρτιση δεικτών δημόσιας υγείας για μια ειδική 
ομάδα σπάνιων νόσων, τις σπάνιες δυσπλασίες (μεμονωμένες δυσπλασίες και σύνδρομα σπάνιων 
δυσπλασιών – περίπου 20-25% όλων των σπάνιων νόσων).
2. Συγκέντρωση στοιχείων επιπολασμού και κατάρτιση έκθεσης επιτήρησης (συμπεριλαμβανομένων 
τάσεων και εστιών, κατά περίπτωση) όσον αφορά μια ομάδα επιλεγμένων σπάνιων νόσων στην 
Πολωνία. 
Μέθοδοι:
Το πολωνικό μητρώο συγγενών δυσπλασιών αποτελεί εξαιρετικό μοντέλο προκειμένου να εξεταστεί η 
δυνατότητα μετατροπής ενός μητρώου συγγενών ανωμαλιών σε μητρώο σπάνιων νόσων. Η κεντρική 
ομάδα εργασίας του PRCM περιλαμβάνει 10 έμπειρους κλινικούς γενετιστές και διαθέτει εξειδικευμένες 
γνώσεις οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του σχεδίου. Το PRCM συνεργάζεται με 
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όλες τις κλινικές γενετικής στην Πολωνία και με περισσότερες από 1.500 κλινικές, τμήματα και μονάδες 
εξωτερικών ιατρείων στην Πολωνία. Προκειμένου το PRCM να μετατραπεί σε μητρώο σπάνιων νόσων, 
θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν πρόσθετα δεδομένα. Θα θεσπιστεί η συνεργασία με ενώσεις ασθενών. 
Η διάρκεια του έργου θα είναι 2 έτη. 
Το εν λόγω διετές δοκιμαστικό σχέδιο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 170.000 ευρώ.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Υπάρχει έλλειψη επιδημιολογικών στοιχείων με βάση τον πληθυσμό όσον αφορά τις σπάνιες νόσους. Η 
ανάγκη για την ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τα ζητήματα αυτά αναγνωρίζεται στο 
πλαίσιο της ανακοίνωσης σχετικά με τις σπάνιες νόσους και της δημιουργίας μιας πλατφόρμας για τις 
σπάνιες νόσους στην Ευρώπη. Η Ευρώπη διαθέτει ήδη ένα δίκτυο με μακρά πείρα όσον αφορά τα μητρώα 
και την επιδημιολογία των συγγενών δυσπλασιών (EUROCAT, με 43 μητρώα σε 27 χώρες). Το μεγαλύτερο 
μητρώο του EUROCAT είναι το πολωνικό μητρώο συγγενών ανωμαλιών (PRCM), το οποίο ιδρύθηκε το 
1997 και καλύπτει ολόκληρη την Πολωνία, με πάνω από 130.000 κοινοποιήσεις συγγενών ανωμαλιών στη 
βάση δεδομένων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 409 === ENVI/6112 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 500 000 250 000 500 000 250 000

Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 250 000 500 000 250 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Προς μια πιο δίκαιη και αποτελεσματική μέτρηση της πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της μεταφοράς
τεχνογνωσίας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Σύντομη περιγραφή:
Δεδομένου ότι έχει καταδειχθεί ότι οι υφιστάμενες μετρήσεις της πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την παροχή επαρκούς, ακριβούς, 
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αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά με την πρόσβαση στην ΕΕ, μέσω του δοκιμαστικού 
σχεδίου θα αναπτυχθεί και θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή ένα συνθετικό, νέο σύνολο μετρήσεων της 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και/ή θα βελτιωθούν οι υφιστάμενες μετρήσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης. 
Θεμελιώδης στόχος του σχεδίου είναι να καταστεί δυνατή η χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και των φραγμών στην πρόσβαση, βάσει αντικειμενικών και 
συγκρίσιμων πληροφοριών, καθώς και να ενισχυθούν η βιωσιμότητα και οι επιδόσεις των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα του δοκιμαστικού σχεδίου:
α) Επανεξέταση των υφιστάμενων μετρήσεων και δεικτών, καθώς και των διαφόρων πτυχών της 
πρόσβασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·
β) Ανάπτυξη, μέσω διαβουλεύσεων με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, πιθανών νέων δεικτών 
και/ή βελτίωση των υφιστάμενων, ώστε να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη κατηγοριών ατόμων που είναι 
ευάλωτες στον αποκλεισμό και, κατά συνέπεια, η πλήρης απεικόνιση της κατάστασης όσον αφορά την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ανά χώρα και περιφέρεια·
γ) Πιλοτική δοκιμή των εν λόγω δεικτών σε γεωγραφικά, οικονομικά και πολιτιστικά διαφοροποιημένες 
χώρες της ΕΕ και περαιτέρω βελτίωσή τους· 
δ) Διερεύνηση και ενδεχόμενη επαλήθευση νέου συνόλου δεικτών και/ή των υφιστάμενων, έπειτα από 
βελτίωση σε συνεργασία με οικείους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες·
ε) Στρατηγική και χάρτης πορείας για την προώθηση και εφαρμογή, με εστίαση σε τρεις κατηγορίες 
νόσων κατά προτεραιότητα: α) μη μεταδοτικές ασθένειες, β) μεταδοτικές ασθένειες, γ) σπάνιες 
ασθένειες·
Το κύριο αποτέλεσμα του δοκιμαστικού σχεδίου θα είναι ένα σύνολο νέων και συμπληρωματικών 
δεικτών και/ή η βελτίωση των υφιστάμενων, με στόχο την αξιολόγηση της πρόσβασης των ασθενών 
στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο που 
θα επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παρακολουθούν την πρόσβαση του πληθυσμού 
στην υγειονομική περίθαλψη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα καθιστά δυνατή την 
παρακολούθηση και τη σύγκριση των επιπέδων πρόσβασης σε κλίμακα ΕΕ, βοηθώντας τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής να αναπτύσσουν προγράμματα και πολιτικές για τη μείωση των ανισοτήτων στον 
τομέα της υγείας. Επί του παρόντος, οι ορισμοί της πρόσβασης δεν είναι σαφείς και συνεπείς μεταξύ 
όλων των ευρωπαϊκών χωρών και δεν εντάσσονται σε ένα συνεκτικό εννοιολογικό πλαίσιο. Το 
δοκιμαστικό σχέδιο θα βασίζεται σε μια διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο την 
επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την έννοια και τις 
διαστάσεις της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και τη μέτρησή της. Οι οργανώσεις 
ασθενών πρέπει να συμμετέχουν στην εν λόγω ανάλυση, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με την ημιεπίσημη πρόσβαση. Το σχέδιο αναμένεται να έχει διάρκεια δύο ετών. Κατά την 
εφαρμογή του σχεδίου, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τη γνώμη σχετικά με την πρόσβαση 
στην υγειονομική περίθαλψη της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους 
επένδυσης στην υγεία. 
Αιτιολόγηση:
Παρά τις μεγάλες βελτιώσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ, υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές και ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτική περίθαλψη, 
τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ο τόπος 
κατοικίας, το φύλο, η εθνοτική ομάδα και το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν τους πλέον κοινούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Η πρόσφατη οικονομική κρίση 
έχει συντελέσει στη σημαντική διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ατόμων με διαφορετική 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της κοινωνικής διαβάθμισης στον 
τομέα της υγείας. Η γήρανση του πληθυσμού και η όξυνση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας λόγω 
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της οικονομικής κρίσης αναδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος της πρόσβασης σε 
επίπεδο ΕΕ, κατά τρόπο που να στηρίζει και να καθιστά δυνατό τον εντοπισμό και την εφαρμογή 
αποτελεσματικών λύσεων σε κάθε χώρα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι επιτακτική ανάγκη να 
μετράται η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη με έναν κοινό, τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό 
τρόπο. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο ΟΟΣΑ και άλλοι διεθνείς 
οργανισμοί έχουν υπογραμμίσει τη σημασία των ορθών και αξιόπιστων μετρήσεων όσον αφορά την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης είναι διαφανή, προσβάσιμα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού. Επιπλέον, 
έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές παράμετροι της υγείας που επηρεάζουν τη δυνατότητα πρόσβασης 
στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης οδηγούν σε ενίσχυση των διαφορών μεταξύ και εντός των χωρών 
της ΕΕ. 
Ένα κοινό μειονέκτημα των υφιστάμενων δεικτών είναι ότι καταγράφουν την υποκειμενική αντίληψη 
των μη καλυπτόμενων αναγκών περίθαλψης, αλλά δεν επιτρέπουν την αντικειμενική μέτρηση της 
πρόσβασης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υφιστάμενες μετρήσεις βάσει απαντήσεων των χρηστών όσον 
αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αξιολόγηση της 
χρήσης των υπηρεσιών υγείας, και δεν συνεκτιμούν τις δυσκολίες πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, αξιολογούν την πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης 
από ασθενείς που ήδη έχουν αυτή τη δυνατότητα (από οικονομική και άλλες απόψεις). Πρόκειται για 
σημαντική έλλειψη, δεδομένου ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας πλήττουν δυσανάλογα τις 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες αντιμετωπίζουν κατά συνέπεια πολλά εμπόδια όσον αφορά την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ως αποτέλεσμα, τεράστιο μέρος των πόρων δαπανάται χωρίς να 
δημιουργείται μια κατάλληλη βάση γνώσεων που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής. 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι εθνικές έρευνες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της πρόσβασης δεν 
επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ χωρών, ενώ οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις που ακολουθούν υπόκεινται 
σε εγγενείς περιορισμούς. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο επηρεάζονται από τις 
προτεραιότητες πολιτικής σε κάθε χώρα, όσον αφορά τους διαθέσιμους δείκτες και τα ζητήματα υγείας 
στα οποία δίνεται προτεραιότητα. Επιπλέον, οι μετρήσεις βάσει απαντήσεων των χρηστών, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση της πρόσβασης, είναι ευάλωτες σε μεροληψία, ιδίως 
όσον αφορά την κατάρτιση των ερωτηματολογίων και τον σχεδιασμό της έρευνας, τη διατύπωση των 
ερωτημάτων και διάφορους πολιτιστικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Αυτό που λείπει είναι 
σφαιρικοί δείκτες οι οποίοι θα παρέχουν πληροφορίες όχι μόνο σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την 
επάρκεια, την καταλληλότητα και την οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης, αλλά και όσον αφορά την ποιότητα τους και τη χρήση τους από μεμονωμένα άτομα. 
Η αξιολόγηση της πρόσβασης εξακολουθεί να είναι γενική και σε ορισμένες περιπτώσεις επιφανειακή και 
αντιφατική. Οι υφιστάμενες μετρήσεις της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη δεν μπορούν να 
παράσχουν επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες, τους στόχους και τον ρόλο 
κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. Επιπλέον, υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των υφιστάμενων εργαλείων 
αξιολόγησης της πρόσβασης, καθώς και έλλειμμα ποιότητας και σημαντικά κενά. Δεδομένου ότι για την 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη απαιτούνται ταυτόχρονα δείκτες διαδικασιών και επιδόσεων, 
χρειάζεται ένα σύνθετο αλλά και υλοποιήσιμο σύστημα μετρήσεων.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
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του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της
26.10.2012, σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Παρά τις μεγάλες βελτιώσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ, υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές και ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτική περίθαλψη, τόσο 
εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει συντελέσει στη 
σημαντική διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ατόμων με διαφορετική κοινωνικοοικονομική κατάσταση και, 
κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της κοινωνικής διαβάθμισης στον τομέα της υγείας. Η γήρανση του 
πληθυσμού και η όξυνση των ανισοτήτων λόγω της κρίσης αναδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης του 
ζητήματος της πρόσβασης σε επίπεδο ΕΕ, κατά τρόπο που να επιτρέπει τον εντοπισμό και την εφαρμογή 
αποτελεσματικών λύσεων σε κάθε χώρα. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 432 === ENVI/6135 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – σοβαρές ψυχικές διαταραχές και ο κίνδυνος βίας: οδοί μέσω του συστήματος 
περίθαλψης και αποτελεσματικές στρατηγικές θεραπείας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Ο κίνδυνος βίας και η αντίληψη όσον αφορά τον κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς από ασθενείς με σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα δημόσιας υγείας, όχι μόνο λόγω του κινδύνου 
τραυματισμού και θανάτου ασθενών, μελών του προσωπικού, συγγενών και λοιπών ατόμων, αλλά και 
λόγω των αντιθεραπευτικών συνεπειών της βίας και των μέτρων που εφαρμόζονται για την πρόληψή 
της. Το στίγμα της ψυχικής ασθένειας συνδέεται στενά με την αντίληψη του κοινού όσον αφορά τον 
φόβο για την άσκηση βίας από άτομα με ψυχική ασθένεια. Η πίεση αυτή μπορεί με τη σειρά της να 
επηρεάσει τις αποφάσεις των κλινικών ιατρών ή ακόμη και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. 
Πρόσφατα, δραματικά γεγονότα, όπως το δυστύχημα της Germanwings, ανέδειξαν τη σημασία του 
προβλήματος αυτού στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών, τονίζοντας την ανάγκη να αναπτυχθούν 
προληπτικά μέτρα και στρατηγικές θεραπείας που είναι σε θέση να εντοπίζουν και να περιορίζουν τον 
κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς από άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές είτε προς τον 
εαυτό τους είτε προς άλλα άτομα. Παρότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι περιορισμένοι σε απόλυτες τιμές και δεν 
αποτελούν παρά ένα μικρό μέρος της βίας στην κοινωνία, η αποσαφήνιση των ποσοστών και των 
τάσεων θα συμβάλει περαιτέρω στην αντιμετώπιση των δημόσιων μύθων σχετικά με την επικινδυνότητα 
των ψυχιατρικών ασθενών. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι περισσότερες από τις μισές αυτοκτονίες στις 
ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποιούνται από άτομα με υποκείμενες ψυχικές διαταραχές. Κατά συνέπεια, 
το προτεινόμενο σχέδιο θα εξετάζει επίσης τις αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίας από ασθενείς που 
έχουν απολυθεί από ψυχιατροδικαστικές μονάδες. Οι εν λόγω απόπειρες οδηγούν σε επανειλημμένες 
εισαγωγές σε νοσοκομεία και μπορούν να έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες στο ηθικό του προσωπικού 
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περίθαλψης. 
Η νομιζόμενη απειλή βίας οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη χρήση μέτρων καταναγκασμού, όπως ακούσια 
νοσηλεία, ακινητοποίηση, απομόνωση και αναγκαστική χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής· τα μέτρα 
αυτά θεωρούνται, σχεδόν από το σύνολο των ασθενών και του προσωπικού φροντίδας, τραυματικά ή 
ακόμη και αντιθεραπευτικά, ενώ μπορούν με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε επιθετικές αντιδράσεις από 
τους ασθενείς, δυσχεραίνοντας τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους. Επιπλέον, η υποχρεωτική 
εισαγωγή σε ψυχιατροδικαστικές μονάδες υψηλής ασφαλείας μετά από μεμονωμένες αλλά σοβαρές 
πράξεις βίας που συνδέονται με σοβαρές ψυχικές διαταραχές μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη 
νοσηλεία, η οποία απορροφά δυσανάλογα υψηλό ποσοστό των περιορισμένων πόρων για την ψυχική 
υγεία.
Προτείνεται ότι η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να εστιάζει σε ψυχιατροδικαστικές μονάδες οι οποίες 
περιθάλπουν ασθενείς με ψυχικές διαταραχές που είναι επικίνδυνοι για τους γύρω τους, και παράλληλα 
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Σε πολλές, αλλά όχι όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
δημιουργούνται νέες εξωνοσοκομειακές και ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες για τη διαχείριση αυτών των 
ασθενών. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέα πρότυπα αντιμετώπισης αυτής της συχνά 
περιθωριοποιημένης ομάδας ασθενών, όπως για παράδειγμα εξωνοσοκομειακές ψυχιατροδικαστικές 
ομάδες δυναμικής θεραπείας κοινότητας (assertive community treatment) και εξειδικευμένες 
ψυχιατροδικαστικές κλινικές. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις 
όσον αφορά τον σχεδιασμό των υπηρεσιών, τις στρατηγικές παρέμβασης και τα νομικά πλαίσια για τους 
ασθενείς που ενδέχεται να είναι βίαιοι ή να έχουν ασκήσει βία. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν έχουν 
αποτελέσει ποτέ αντικείμενο συγκριτικής αξιολόγησης από άποψη ικανοποίησης των ασθενών, 
θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, μείωσης του κινδύνου, ανάκτησης και κόστους: ωστόσο, οι 
υπηρεσίες αυτού του είδους απορροφούν σε ορισμένες χώρες το 20% των πόρων για την περίθαλψη 
ποσοστού μικρότερου από το 1% των ψυχιατρικών ασθενών. Αυτή η έλλειψη αξιόπιστων συγκριτικών 
δεδομένων έχει εμποδίσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες στρατηγικές που 
έχουν αναπτυχθεί σε χώρες οι οποίες έχουν μπορέσει να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην 
καινοτομία και την έρευνα, και έχουν δοκιμάσει ενδεχομένως πιο θεραπευτικά και αποδοτικά πρότυπα 
παροχής υπηρεσιών.
Η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με τον κίνδυνο άσκησης βίας από έναν ασθενή 
με σοβαρή ψυχική διαταραχή προς τον εαυτό του και τους άλλους, η αξιολόγηση των βέλτιστων 
εργαλείων πρόβλεψης του κινδύνου για σκοπούς λήψης αποφάσεων, και η αξιολόγηση των 
αποτελεσματικών θεραπευτικών αγωγών θα βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς, τα διευθυντικά στελέχη, 
τους νομοθέτες και τις κυβερνήσεις στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών, καθώς και στη λήψη 
προληπτικών και υποστηρικτικών μέτρων. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά απαραίτητη η σύγκριση μεταξύ 
διαφόρων χώρων όσον αφορά τις εθνικές διαφοροποιήσεις στο ζήτημα της εισόδου και της εξόδου από 
το σύστημα περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ασφαλείας· 
παράλληλα, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που θα συνδυάζει διάφορες χώρες, με διαφορετικά συστήματα υγείας 
και νομικά συστήματα, θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ψυχιατρικής περίθαλψης για τον εν λόγω δύσκολο και περιθωριοποιημένο πληθυσμό του οποίου η 
διαχείριση συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της
26.10.2012, σ. 1).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το σχέδιο εστιάζει σε ψυχιατροδικαστικές υπηρεσίες οι οποίες περιθάλπουν ασθενείς με ψυχικές διαταραχές 
που είναι επικίνδυνοι για τους γύρω τους και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο παρατηρούνται αποκλίσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες, τις στρατηγικές και τα νομικά πλαίσια για 
την αντιμετώπιση του κινδύνου βίας. Η κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με τον κίνδυνο 
άσκησης βίας από έναν ασθενή με σοβαρή ψυχική διαταραχή προς τον εαυτό του και τους άλλους, η 
αξιολόγηση των εργαλείων πρόβλεψης του κινδύνου για σκοπούς λήψης αποφάσεων, και η αξιολόγηση των 
αποτελεσματικών θεραπευτικών αγωγών θα συμβάλουν στον σχεδιασμό υπηρεσιών, καθώς και στη λήψη 
προληπτικών και υποστηρικτικών μέτρων. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 433 === ENVI/6137 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000
Αποθεματικό

Σύνολο 660 000 330 000 660 000 330 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Στήριξη για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κατανάλωση 
οινοπνεύματος με στόχο τη μείωση των κινδύνων, ιδίως κατά την εγκυμοσύνη

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας δομής υποστήριξης ειδικά για τις 
γυναίκες, με ιδιαίτερη έμφαση κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Το σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση 
του αριθμού των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ και προσβολής 
από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο, με συγκεκριμένες δράσεις όπως ειδική υποστήριξη για την 
πρόληψη, συντονισμό αυτής της υποστήριξης, δημιουργία ομάδων λόγου ειδικά για γυναίκες, 
οικογενειακή υποστήριξη με ανεπίσημες συναντήσεις των οικογενειών με επαγγελματίες του τομέα 
υγείας και εθελοντική συμμετοχή των γυναικών στις προσπάθειες πρόληψης σε αρχικό στάδιο. 
Η δομή αυτή αποσκοπεί, επιδιώκοντας την επαφή με τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
συγκεντρώνοντας τις γυναίκες αυτές, κινητοποιώντας παράγοντες του κοινωνικοϊατρικού χώρου γύρω 
από τις γυναίκες αυτές και επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή των οικογενειών, να αυξηθεί η πρόσβαση στην 
περίθαλψη για προβλήματα εθισμού και να καταστεί δυνατή μια συντονισμένη και ειδική διατομεακή 
φροντίδα, υπό την εποπτεία επαγγελματιών. 
Πλαίσιο
Ο επιπολασμός των διαταραχών που προκαλούνται από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο και οι 
συνέπειές του σε επίπεδο κοινωνίας αποτελούν σήμερα πραγματική πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Το 
πρόβλημα του εμβρυικού αλκοολικού συνδρόμου αφορά το 1 έως 2 ‰ των γεννήσεων ζώντων στην 
Ευρώπη και ποσοστό μεγαλύτερο του 4 ‰ σε ορισμένες κοινότητες (στην Ιταλία, την Κροατία, τη 
Ρεϋνιόν). Από το 20 % των γυναικών που δηλώνουν κατανάλωση οινοπνεύματος κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, εκτιμάται ότι το 1% των παιδιών θα έχουν συνέπειες οι οποίες δεν ανιχνεύονται πάντοτε 
κατά τη γέννηση.
Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης οινοπνεύματος μεταξύ των γυναικών 
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και αλλαγή συμπεριφοράς μεταξύ των νέων (binge drinking), γεγονός που μπορεί να προκαλέσει αύξηση 
των κινδύνων που συνδέονται με τη μη ενδεδειγμένη κατανάλωση οινοπνεύματος. Η κατάσταση αυτή 
οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έγκριση ψηφίσματος, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, με το 
οποίο καλεί την Επιτροπή να ανανεώσει τη στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ταμπού και η κατανάλωση από τις γυναίκες συχνά αποτελεί αντικείμενο 
στιγματισμού. Η ευθύνη βαρύνει τον καταναλωτή ως άτομο και όχι το προϊόν που καταναλώνεται. Αν η 
μητέρα είναι «αλκοολική», στιγματίζεται διπλά: αφενός, διότι κάνει επιβλαβή χρήση οινοπνεύματος, και, 
αφετέρου, ως κακή μητέρα που κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια των παιδιών της. Η πείρα δείχνει ότι 
ελάχιστες είναι οι γυναίκες που απευθύνονται σε δομές φροντίδας και αντιμετώπισης προβλημάτων 
εθισμού. Πρέπει, επομένως, να μελετηθούν οι παράγοντες που αναχαιτίζουν την πρόσβαση των γυναικών 
αυτών στη φροντίδα, γυναίκες οι οποίες χρειάζονται υποστήριξη στην προσπάθειά τους για φροντίδα και 
παρακολούθηση.
Ο εντοπισμός των ατόμων που πάσχουν από πολύ νεαρή ηλικία, η εξασφάλιση κατάλληλης ιατρικής και 
παραϊατρικής φροντίδας και κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης αποτελούν 
σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ένταξη όλων στην κοινωνία αλλά και το οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος. Ο εντοπισμός μιας επικίνδυνης συμπεριφοράς σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με την κατανάλωση οινοπνεύματος όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά την εγκυμοσύνη 
προκειμένου να τους παρασχεθεί υποστήριξη με στόχο την αποχή και, κατά προτίμηση, πριν από την 
εγκυμοσύνη πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 
Μολονότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών διαθέτουν περίθαλψη ποιότητας για προβλήματα 
εθισμού, η ιδιαιτερότητα της υποστήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 
κατανάλωση οινοπνεύματος δεν έχει ληφθεί υπόψη. Οι γυναίκες χρειάζονται ανθρώπους έτοιμους να τις 
ακούσουν, να τις λάβουν υπόψη, να τις κάνουν να αισθανθούν ασφαλείς και να τις υποστηρίξουν σε 
πνεύμα σεβασμού της προσωπικής τους ζωής και των δυσκολιών τους. 
Στόχοι:
Αυτός είναι ακριβώς ο στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου, που αποτελεί πειραματική 
πρωτοβουλία με σκοπό να αποδείξει τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα της εφαρμογής μιας δομής 
τέτοιου είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
προπαρασκευαστική δράση και στη συνέχεια να λάβει τη μορφή ευρωπαϊκού προγράμματος 
καταπολέμησης των διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυικό αλκοολισμό. Το δοκιμαστικό αυτό 
σχέδιο πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα και συμπληρωματικά με πρωτοβουλίες της ΠΟΥ για το θέμα 
αυτό και με γνώμονα τα αποτελέσματα και τις αναλύσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για κατανάλωση αλκοόλ από άτομα νεαρής ηλικίας και την ευκαιριακή 
άμετρη κατανάλωση αλκοόλ.
Αξιολόγηση:
Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου θα πραγματοποιείται αξιολόγηση που 
θα καλύπτει περίοδο δύο ετών. Η αξιολόγηση θα εξετάζει μια σειρά από δείκτες (π.χ.: αριθμός γυναικών 
που συμμετέχουν, αριθμός αιτημάτων για παροχή υποστήριξης, μείωση των κινδύνων...) και θα ελέγχει 
κατά πόσον επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Προϋπολογισμός:
Για την εφαρμογή του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου, θα απαιτηθούν δαπάνες ειδικά για τα έξοδα της 
δράσης (αγορά εξοπλισμού και προμηθειών) αλλά και για την αμοιβή των επαγγελματιών του τομέα 
υγείας και την αναγκαία επικοινωνιακή κάλυψη του σχεδίου. Το συνολικό ποσό των δαπανών 
υπολογίζεται σε 330.000 ευρώ ανά έτος. 
Χώρος εφαρμογής:
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί, σε πειραματική βάση, σε μια περιφέρεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια να επεκταθεί στο σύνολο των περιφερειών, στο πλαίσιο ενός 
ευρωπαϊκού προγράμματος καταπολέμησης των διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυικό 
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αλκοολισμό, που θα εξασφαλίζει τη δικτύωση των δομών αυτών και την ανταλλαγή πληροφοριών και 
ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο
προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ και προσβολής από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο στην Ευρώπη, με 
τη δημιουργία και τη διατήρηση δομών ειδικής υποστήριξης για τις γυναίκες και, στη συνέχεια, τη δικτύωσή 
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1024 === EPP//7615 ===

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 200 000 200 000 200 000 200 000

Αποθεματικό

Σύνολο 200 000 200 000 200 000 200 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Υποστήριξη δικτύου εμπειρογνωμόνων της ΕΕ στον τομέα της ειδικά 
προσαρμοσμένης μέριμνας για εφήβους με ψυχολογικά προβλήματα

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Ενισχύεται η στήριξη που παρέχεται, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, στο δίκτυο εμπειρογνωμόνων της 
ΕΕ που προωθεί και διατηρεί καινοτόμες και προσαρμοσμένες δομές φροντίδας για έφηβους με 
ψυχολογικά προβλήματα (σπίτια για εφήβους). Το δίκτυο συλλέγει, ανταλλάσσει, διατυπώνει και 
μοιράζεται εμπειρίες, γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό. Η στήριξη προς το δίκτυο 
πρέπει να θεωρηθεί ενέργεια που δίνει συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ψυχική Υγεία. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
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Το κόστος της ψυχικής υγείας επηρεάζει τη συνολική οικονομία μιας χώρας (ετήσια απώλεια 3-4% του 
ΑΕΠ της ΕΕ). Οι παραδοσιακές δομές δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τα τυπικά χαρακτηριστικά των 
εφήβων, και υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων εγκαταστάσεων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1086 === GUE//7326 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των 
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000
Αποθεματικό

Σύνολο 660 000 330 000 660 000 330 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Παροχή στήριξης σε γυναίκες με πρόβλημα αλκοολισμού με σκοπό τη μείωση 
των κινδύνων, ιδίως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι η σύσταση δομή υποστήριξης ειδικά για γυναίκες και δη κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στόχος είναι η μείωση του αριθμού των παιδιών που εκτίθενται εντός της 
μήτρας στην κατανάλωση οινοπνεύματος ή πάσχουν από εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο (FAS). Αυτό θα 
γίνει με τη λήψη πρακτικών μέτρων, όπως η παραπομπή γυναικών με πρόβλημα αλκοολισμού σε 
ειδικούς πρόληψης, ο συντονισμός των μέτρων στήριξης, η σύσταση ομάδων συζήτησης ειδικά για 
γυναίκες, η παροχή υποστήριξης σε οικογένειες μέσω άτυπων συναντήσεων οικογενειών και 
επαγγελματιών της υγειονομικής μέριμνας και η ενθάρρυνση της εθελούσιας συμμετοχής των γυναικών 
μέσω πρώιμων προληπτικών ενεργειών. 
Η δομή αυτή αποσκοπεί, επιδιώκοντας την επαφή με τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
συγκεντρώνοντας τις γυναίκες αυτές, κινητοποιώντας παράγοντες του κοινωνικοϊατρικού χώρου γύρω 
από τις γυναίκες αυτές και επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή των οικογενειών, να αυξηθεί η πρόσβαση στην 
περίθαλψη για προβλήματα εθισμού και να καταστεί δυνατή μια συντονισμένη και ειδική διατομεακή 
φροντίδα, υπό την εποπτεία επαγγελματιών. 
Ιστορικό 
Ο επιπολασμός των διαταραχών που προκαλούνται από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο και οι 
συνέπειές του σε επίπεδο κοινωνίας αποτελούν σήμερα πραγματική πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Τα 
ποσοστά FAS κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 1% και 2% των ζωντανών γεννήσεων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη και ξεπερνούν το 4% σε ορισμένες κοινότητες (στην Ιταλία, στη Κροατία, στη Ρεϋνιόν). 
Εκτιμάται ότι το 1% των παιδιών που θα γεννηθούν από το 20% των γυναικών που αναφέρουν 
κατανάλωση οινοπνευματωδών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους θα υποφέρουν από προβλήματα 
που δεν είναι πάντοτε ανιχνεύσιμα στη γέννηση.
Ο γυναικείος αλκοολισμός και η άμετρη κατανάλωση αλκοόλ (binge drinking) στους νέους αυξάνονται 
σήμερα σε όλα τα κράτη μέλη, διογκώνοντας έτσι τους κινδύνους που συνδέονται με την μη ενδεδειγμένη 
κατανάλωση αλκοόλ. Αντιδρώντας σε αυτή τη κατάσταση, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη, 29 
Απριλίου 2015 ψήφισμα με το οποίο καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το 
αλκοόλ.
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Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ταμπού και η κατανάλωση από τις γυναίκες συχνά αποτελεί αντικείμενο 
στιγματισμού. Η ευθύνη βαρύνει τον καταναλωτή ως άτομο και όχι το προϊόν που καταναλώνεται. Αν η 
μητέρα είναι «αλκοολική», στιγματίζεται διπλά: αφενός, διότι κάνει επιβλαβή χρήση οινοπνεύματος, και, 
αφετέρου, ως κακή μητέρα που κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια των παιδιών της. Η πείρα δείχνει ότι 
ελάχιστες είναι οι γυναίκες που απευθύνονται σε δομές φροντίδας και αντιμετώπισης προβλημάτων 
εθισμού. Θα πρέπει συνεπώς να μας προβληματίσουν οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες αυτές 
αποφεύγουν τη θεραπεία. Πρέπει επίσης να τους δοθεί η υποστήριξη και η αρωγή που χρειάζονται.
Ο εντοπισμός των ατόμων που πάσχουν από πολύ νεαρή ηλικία, η εξασφάλιση κατάλληλης ιατρικής και 
παραϊατρικής φροντίδας και κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης αποτελούν 
σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ένταξη όλων στην κοινωνία αλλά και το οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος. Ο εντοπισμός μιας επικίνδυνης συμπεριφοράς σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με την κατανάλωση οινοπνεύματος όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά την εγκυμοσύνη 
προκειμένου να τους παρασχεθεί υποστήριξη με στόχο την αποχή και, κατά προτίμηση, πριν από την 
εγκυμοσύνη πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 
Μολονότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών διαθέτουν περίθαλψη ποιότητας για προβλήματα 
εθισμού, η ιδιαιτερότητα της υποστήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 
κατανάλωση οινοπνεύματος δεν έχει ληφθεί υπόψη. Οι γυναίκες χρειάζονται ανθρώπους έτοιμους να τις 
ακούσουν, να τις λάβουν υπόψη, να τις κάνουν να αισθανθούν ασφαλείς και να τις υποστηρίξουν σε 
πνεύμα σεβασμού της προσωπικής τους ζωής και των δυσκολιών τους. 
Στόχοι 
Στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να καταδείξει την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα 
δημιουργίας υποστηρικτικών δομών αυτού του είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία αυτή θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε προπαρασκευαστική δράση και στη συνέχεια να λάβει τη μορφή ευρωπαϊκού 
προγράμματος καταπολέμησης των διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυικό αλκοολισμό. Το 
δοκιμαστικό αυτό σχέδιο πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα και συμπληρωματικά με πρωτοβουλίες της 
ΠΟΥ για το θέμα αυτό και με γνώμονα τα αποτελέσματα και τις αναλύσεις που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για κατανάλωση αλκοόλ από άτομα νεαρής ηλικίας και την 
ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση αλκοόλ.
Αξιολόγηση Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου θα πραγματοποιείται 
αξιολόγηση που θα καλύπτει περίοδο δύο ετών. Η αξιολόγηση θα εξετάζει μια σειρά από δείκτες (π.χ.: 
αριθμός γυναικών που συμμετέχουν, αριθμός αιτημάτων για παροχή υποστήριξης, μείωση των 
κινδύνων...) και θα ελέγχει κατά πόσον επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Προϋπολογισμός 
Για την εφαρμογή του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου, θα απαιτηθούν δαπάνες ειδικά για τα έξοδα της 
δράσης (αγορά εξοπλισμού και προμηθειών) αλλά και για την αμοιβή των επαγγελματιών του τομέα 
υγείας και την αναγκαία επικοινωνιακή κάλυψη του σχεδίου. Οι ετήσιες δαπάνες υπολογίζονται σε 330 
000 EUR ετησίως. 
Χώρος εφαρμογής
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί, σε πειραματική βάση, σε μια περιφέρεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια να επεκταθεί στο σύνολο των περιφερειών, στο πλαίσιο ενός 
ευρωπαϊκού προγράμματος καταπολέμησης των διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυικό 
αλκοολισμό, που θα εξασφαλίζει τη δικτύωση των δομών αυτών και την ανταλλαγή πληροφοριών και 
ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο 
προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ και προσβολής από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο στην Ευρώπη, με 
τη δημιουργία και τη διατήρηση δομών ειδικής υποστήριξης για τις γυναίκες και, στη συνέχεια, τη δικτύωσή 
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 238 === ITRE/5309 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις 
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 800 000 400 000 800 000 400 000
Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 400 000 800 000 400 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — MentALLY

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το MentALLY παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένη και εμπειρικά θεμελιωμένη γνώση για να ανοίξει ο 
δρόμος προς μία βελτιωμένη ευρωπαϊκή ψυχική υγεία και περίθαλψη από ικανούς και νουνεχείς 
επαγγελματίες που θα συνεργάζονται αποτελεσματικά και πολυεπίπεδα εντός καλά οργανωμένου 
συστήματος ψυχικής υγείας και περίθαλψης, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να περιθάλψει όλους όσους 
έχουν ανάγκη. Πρόκειται για μία απολύτως αναγκαία εξέλιξη. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι 
ιδιαιτέρως διαδεδομένα στην Ευρώπη ενώ υπάρχει κατά τα φαινόμενα αναντιστοιχία μεταξύ 
περίθαλψης και προβλήματος. Η παροχή περίθαλψης εμφανίζει ελλείψεις δεδομένου ότι περισσότεροι 
από τους μισούς ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές δεν λαμβάνουν την επαγγελματική μέριμνα που 
έχουν ανάγκη. Διατρέχουν συνεπώς τον κίνδυνο να επιδεινωθεί το πρόβλημά τους και να χρειαστούν 
αργότερα ακόμη πιο εντατική και ακριβή αγωγή. Ένα άλλο φαινόμενο είναι αυτό της υπερθεραπείας 
ασθενών που υφίστανται περιττή ψυχοφαρμακολογική αγωγή ή παραμένουν σε ψυχιατρική αγωγή για 
πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ψυχοθεραπευτικές αγωγές είναι αποδεδειγμένα 
αποτελεσματικές ως προς τη μείωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και της ταλαιπωρίας που αυτά 
προξενούν αλλά σε πολλές περιπτώσεις η χρήση ψυχοτρόπου φαρμακευτικής αγωγής προτιμάται έναντι 
της ψυχοθεραπείας. Τούτη η αναντιστοιχία νοσήματος και αγωγής οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στα 
εξής: αδυναμία ορθής αξιολόγησης και διάγνωσης των προβλημάτων ψυχικής υγείας· έλλειψη 
πρόσβασης σε ψυχοθεραπευτική αγωγή, ιδίως για μέλη ευάλωτων ομάδων (γυναίκες, άνεργοι, άτομα 
χαμηλών εισοδημάτων ή μειονοτικής εθνοτικής προέλευσης)· έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας 
μεταξύ πρωτογενούς και εξειδικευμένης ψυχοθεραπευτικής αγωγής· έλλειψη σαφούς διαδικασίας 
παραπομπής· έλλειψη συνεκτικής αντίληψης και πολιτικής ως προς το τι κάνουν οι διάφοροι θεράποντες 
στον χώρο της ψυχικής υγείας (γενικοί ιατροί, κλινικοί ψυχολόγοι, ψυχίατροι) και δη στην πρωτογενή 
περίθαλψη· έλλειψη συνεκτικής αντίληψης και πολιτικής ως προς τη καινοτομία· έλλειψη καλών 
πρακτικών, ιδίως για ευάλωτους ασθενείς και ασθενείς με δύσκολο πρόβλημα. Πρέπει επίσης να αυξηθεί 
η εξοικείωση με τη ψυχική υγεία (Mental Health Literacy ή MHL), δηλαδή οι γνώσεις και οι αντιλήψεις 
για τα ψυχικά νοσήματα που διευκολύνουν την αναγνώριση, τη διαχείριση και την πρόληψη, μέσω της 
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διαμόρφωσης αποτελεσματικών εκπαιδευτικών εργαλείων και συστάσεων περί πρώιμης παρέμβασης. Το 
τελευταίο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό διότι τα σημερινά επίπεδα γνώσης, ικανότητας και παροχής 
διαφέρουν έντονα από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. 
Στόχοι
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο επιδιώκει να διαμορφώσει και να δοκιμάσει ένα πλαίσιο πολλαπλών
εφαρμογών σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και να βελτιώσει τις δυνατότητες πρόσβασης στην
περίθαλψη για ψυχικά νοσήματα. 
Στόχοι του είναι επίσης η διεύρυνση των ικανοτήτων και αρμοδιοτήτων των επαγγελματιών της
πρωτογενούς αγωγής, η αξιολόγηση της οργάνωσης και της δυναμικής του συστήματος περίθαλψης και
η βελτίωση των αποτελεσμάτων από την οπτική γωνία του ασθενούς. 
Άλλη επιδίωξη είναι η βελτίωση της MHL στους κόλπους του γενικού πληθυσμού αλλά και των επί
μέρους (ευάλωτων) ομάδων (γυναίκες, ηλικιωμένοι, εθνοτικές μειοψηφίες...). 
Η διαμόρφωση πλαισίου πολλαπλών εφαρμογών για μια βελτιωμένη πρόσβαση στην ψυχοθεραπευτική
περίθαλψη συνεπάγεται την εγγύς συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς του κλάδου της ψυχικής
υγείας. Η εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση των δυνατοτήτων και των υποδομών εντός των συστημάτων
για την ψυχική υγεία στα κράτη μέλη της ΕΕ θα φέρει στο φως διαφορετικές περιγραφές των διαδρομών
που είναι δυνατόν να ακολουθήσουν όσοι χρήζουν ψυχοθεραπευτικής αγωγής, με τα θετικά και τα
αρνητικά της καθεμίας. Δεδομένου ότι διαφορετικά θεραπευτικά πρότυπα οδηγούν σε διαφορετικές
εκβάσεις για τους ασθενείς, θα εκπονηθούν συστάσεις με στόχο την βελτιστοποίηση των διαδικασιών
παραπομπής σχετικά με τα ψυχικά νοσήματα. Η απογραφή των υποδομών ψυχικής υγείας και των
προσωπικών διαδρομών των ασθενών θα αποσαφηνίσει τις βελτιώσεις και τις κινήσεις που απαιτούνται
σε οργανωτικό και ιατρικό επίπεδο προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι
ανταλλαγές περί βελτίστων πρακτικών και συστημικών αδυναμιών των υποδομών ψυχικής υγείας θα
δώσουν σχήμα και μορφή στην εκπόνηση ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου. Οι καρποί αυτής της
διαδικασίας θα μετατραπούν επίσης σε καθοδήγηση και παραινέσεις στα πεδία της χάραξης πολιτικής
και της διαμόρφωσης επικοινωνιακής στρατηγικής, με σκοπό την απαρίθμηση των ζητημάτων προς
συζήτηση και τη δρομολόγηση του σχετικού δημοσίου διαλόγου. Η επικοινωνιακή στρατηγική θα έχει
φυσικά αποδέκτες τους "ασθενείς" προκειμένου να τους διευκολύνει να λάβουν ορθές και ενημερωμένες
αποφάσεις σχετικά με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο αναζήτησης της κατάλληλης αγωγής για το ψυχικό
τους ζήτημα (βλέπε επίσης τρίτο στόχο). Με τον τρόπο αυτό προλαμβάνεται τόσο το πρόβλημα των
ατόμων που δεν έχουν ανάγκη (ακριβή) εξειδικευμένη αγωγή, όσο και το πρόβλημα εκείνων που την
έχουν ανάγκη και δεν την βρίσκουν. 
Η αλλαγή προσέγγισης σε επίπεδο επαγγελματιών του κλάδου της ψυχικής υγείας θα επιτρέψει τη
διαμόρφωση επαγγελματικών κύκλων κατάρτισης βάσει δυνατοτήτων/αρμοδιοτήτων και καθοδήγηση
για τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής μεταξύ επαγγελματιών προκειμένου για την
ανάδειξη των βελτίστων πρακτικών ως προς την αγωγή των ψυχικών νοσημάτων. Θα διαμορφωθούν
επίσης εκπαιδευτικά εργαλεία, πρωτόκολλα κατάρτισης και οδηγοί εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτές, 
ενώ θα υπάρξουν (επιγραμμικά) εργαλεία παρακολούθησης προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγηση
της επιτυχίας ή όχι της εφαρμογής. Τα ίδια αυτά μέσα προσφέρονται επίσης για τη συνέχεια που θα
δοθεί στη πρώτη φάση εφαρμογής, για την επικοινωνία με επαγγελματίες άλλων κλάδων και για τη
θέσπιση (διεθνών) μεγεθών αναφοράς. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε αυτή τη κατηγορία μπορούν
να περιλάβουν εργαλείο παραπομπής βάσει τεκμηρίωσης ("δέντρο απόφασης") για γενικούς ιατρούς-
παθολόγους, κατάρτιση βάσει δεξιοτήτων για βραχείες παρεμβάσεις από κλινικούς ψυχολόγους που
εργάζονται στην πρωτογενή μέριμνα και κατευθυντήριες γραμμές για επαγγελματίες του κλάδου
προκειμένου να ενισχυθούν οι διαδικασίες ανταλλαγών και επικοινωνίας και να καταστούν
αποτελεσματικότερες οι διεπιστημονικές διαγνώσεις. 
Η δε αλλαγή προσέγγισης όσον αφορά τους (εν δυνάμει) ασθενείς συνεπάγεται την μεταβολή συνθηκών
προκειμένου να αυξηθεί η ενημέρωση και η ανεξαρτησία των ασθενών. Κάτι τέτοιο απαιτεί τα
κατάλληλα εργαλεία βελτιωμένης ανάλυσης των γλωσσικών μέσων που συνδέονται με το λόγο περί
ψυχικής υγείας και τον αντίστοιχο δημόσιο διάλογο. Η συστηματική οργάνωση και μελέτη της MHL 
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μέσω ενός ευρωπαϊκού σώματος κειμένων (βάσης δεδομένων που περιέχει γνήσια κείμενα από τον
"πραγματικό κόσμο") με μεθόδους υπολογιστικής γλωσσολογίας θα βελτιώσει την κατανόησή μας για
τις γλωσσικές στρατηγικές με τις οποίες οριοθετείται και αναδεικνύεται η ψυχική νόσος και το στίγμα
από τους ομιλητές μιας κοινωνίας. Η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των δυνατοτήτων που διανοίγονται με
τις νέες τεχνολογίες (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, eHealth και ψυχοθεραπευτικά μέσα mHealth,…) και η
δημιουργία βάσης δεδομένων με τεκμηριωμένες ηλεκτρονικές βέλτιστες πρακτικές θα ενισχύσουν την
MHL και τις στρατηγικές αυτοβοήθειας σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού. Τέλος, ο εντοπισμός
αλληλουχιών/μεταβλητών πρόγνωσης χαμηλών επιπέδων MHL και ασθενών συμπεριφορών
αυτοβοήθειας θα συμβάλει στην εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών για την τόνωση της MHL σε
ομάδες ευπαθείς ή στιγματισμένες.
Δίκτυο και προστιθέμενη αξία
Το επίκεντρο τούτου του σχεδίου προϋποθέτει εμπεριστατωμένο, ισορροπημένο και ικανό δίκτυο
πρόσβασης σε επιστημονικούς και δημόσιους πόρους. Στο σχέδιο θα συμμετάσχουν δώδεκα τουλάχιστον
χώρες της ΕΕ από ολόκληρη την Ευρώπη με απολύτως ισορροπημένη γεωγραφική προέλευση. Το δίκτυο
προβλέπει επίσης τη συμβουλευτική συμμετοχή πανεπιστημιακών ειδικών από τους κλάδους της
κλινικής ψυχολογίας, ψυχικής υγείας και στίγματος, εκπαίδευσης και ανάλυσης λόγου και δημόσιας
υγείας. Οι ειδικοί του τομέα της κλινικής ψυχολογίας θα πρέπει να έχουν εξειδικευτεί σε τομείς σχετικά
με νευρολογικές και αναπτυξιακές διαταραχές (ADHD, αυτισμός κλπ), ψυχοθεραπευτική και ψυχιατρική
αγωγή, προαγωγή θετικής ψυχικής υγείας, μορφές (ψυχικού) στίγματος, πολιτική ψυχικής υγείας και
επιγραμμικές ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Θα περιλαμβάνονται επίσης εξειδικεύσεις σε θέματα
ηθικής και δεοντολογίας (ζητήματα ακεραιότητας, ηθική επιχειρηματολογία, ηθική στην υγειονομική
μέριμνα), δημόσιας υγείας και προαγωγής της υγείας. Οι ειδικοί των λοιπών εκπαιδευτικών κλάδων θα
έχουν ασχοληθεί με τη ρητορική κριτική της ψυχιατρικής, το υποκείμενο στο σύγχρονο δημόσιο διάλογο, 
την υφολογία, τη θεωρία και ανάλυση της εννοιολογικής μεταφοράς, τις διεπαφές ανθρωπιστικών
επιστημών και επιστημών υγείας με τις επιστήμες της επικοινωνίας, την ανάλυση λόγου και την
υπολογιστική γλωσσολογία.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στόχος του σχεδίου είναι να παράσχει επιστημονικά τεκμηριωμένη και εμπειρικά θεμελιωμένη γνώση για να
ανοίξει ο δρόμος προς μία βελτιωμένη ευρωπαϊκή ψυχική υγεία και περίθαλψη από ικανούς και νουνεχείς
επαγγελματίες που θα συνεργάζονται αποτελεσματικά και πολυεπίπεδα εντός καλά οργανωμένου
συστήματος ψυχικής υγείας και περίθαλψης, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να περιθάλψει όλους όσους
έχουν ανάγκη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4123 === BUDG/4123 ===

Κατάθεση: Victor Negrescu

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ψηφιακή περίθαλψη: Αύξηση της προσβασιμότητας σε απομακρυσμένες
περιοχές, με νέες τεχνολογίες

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Ο στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι ο εντοπισμός των διαφόρων ευρωπαϊκών λύσεων, όσον
αφορά την ψηφιακή περίθαλψη, που μπορεί να αυξήσουν την πρόσβαση και δυνατότητα πρόσβασης σε
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την Ευρώπη και ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές. Το
σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στην ψηφιακή περίθαλψη
που θα ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και θα προτείνει λύσεις για την
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Το
έργο θα εστιάζεται στις απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε
υγειονομικές υπηρεσίες και προσωπικό (βοηθούς, γιατρούς, κλπ.) και θα προσπαθήσει να διαμορφώσει
τεχνικούς μηχανισμούς και διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης για τη χρήση των τεχνολογιών υγείας
στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η υλοποίηση του σχεδίου θα περιλαμβάνει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
εκπροσώπων των κρατών μελών για τη βέλτιστη ρύθμιση της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης και
θα οδηγήσει σε προτάσεις που μπορούν να ενσωματωθούν στα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά
προγράμματα.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει λάβει βαθμό αξιολόγησης Γ με βάση την εκτίμηση που πραγματοποίησε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο θα προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές ή
περιφέρειες και θα διαμορφώσει τεχνικούς μηχανισμούς και διαδικασίες υγειονομικής περίθαλψης για τη
χρήση των τεχνολογιών υγείας στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το δοκιμαστικό σχέδιο θα δημιουργήσει επίσης
ένα δίκτυο ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στην ψηφιακή περίθαλψη που θα επεξεργαστεί βέλτιστες
πρακτικές και λύσεις για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών εργαλείων στα
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4007 === BUDG/4007 ===

Κατάθεση: Sophia in 't Veld

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 800 000 800 000 800 000 800 000

Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 800 000 800 000 800 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ανισότητες στον τομέα της υγείας στην ΕΕ: Πορεία προς την επίτευξη ίσης
πρόσβασης σε υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες του τομέα της υγείας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχοι:
Η ανάπτυξη μιας σειράς δεικτών σχετικά με την πρόσβαση σε υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες του τομέα
της υγείας στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των υποδομών, αγαθών και υπηρεσιών του τομέα της
σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, προκειμένου να σχηματιστεί σαφής εικόνα των υφιστάμενων
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας εντός και μεταξύ των κρατών μελών.
Αποτελέσματα:
— Η ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών σχετικά με την πρόσβαση σε υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες του
τομέα της υγείας θα παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη εντός της ΕΕ και στα επιμέρους κράτη μέλη. 
— Η σειρά δεικτών σχετικά με την πρόσβαση σε υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες του τομέα της υγείας
θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των τεκμηριωμένων
ανισοτήτων, π.χ. μέσω της επόμενης στρατηγικής της ΕΕ για τη δημόσια υγεία. 
— Η σειρά δεικτών σχετικά με την πρόσβαση σε υποδομές, αγαθά και υπηρεσίες του τομέα της υγείας
θα συμβάλει στη βελτίωση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, του συντονισμού και της
συνεργασίας.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Όπως υπογραμμίζεται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους
επένδυσης στην υγεία (EXPH), η ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της
υγείας στην ΕΕ. Η ανάπτυξη μιας σειράς δεικτών σχετικά με την πρόσβαση σε υποδομές, αγαθά και
υπηρεσίες του τομέα της υγείας θα παράσχει δεδομένα και να εντοπίσει τα εμπόδια όσον αφορά την
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ και στα κράτη μέλη, θα συμβάλει στη βελτίωση της
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, του συντονισμού και της συνεργασίας, και θα διαδραματίσει
καίριο ρόλο στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4009 === BUDG/4009 ===

Κατάθεση: Sophia in 't Veld
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 800 000 800 000 800 000 800 000

Αποθεματικό

Σύνολο 800 000 800 000 800 000 800 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου στην ΕΕ: Βελτίωση της ποιότητας του
θανάτου

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχοι:
1. Ανάπτυξη ενοτήτων κατάρτισης που να εστιάζουν στη ανθρωποκεντρική φροντίδα ασθενών τελικού
σταδίου, για σπουδαστές και επαγγελματίες του τομέα της υγείας, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων
και των δεξιοτήτων σε όλες τις υφιστάμενες πρακτικές φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου στα κράτη
μέλη της ΕΕ. 
2. Ανάπτυξη ενός εργαλείου, το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει τους σπουδαστές και τους επαγγελματίες
του τομέα της υγείας να λαμβάνουν αποφάσεις με επίκεντρο τον ασθενή σε ό,τι αφορά τις πρακτικές
φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου. 
3. Παρακολούθηση και βελτίωση των πρακτικών φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου στην ΕΕ, 
εξασφαλίζοντας ότι οι επιθυμίες των ίδιων των ασθενών γίνονται εξίσου σεβαστές σε όλα τα κράτη μέλη. 
Αποτελέσματα: 
1. Με την ενσωμάτωση της φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου στην πρακτική της υγειονομικής
περίθαλψης, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας είναι περισσότερο εξοπλισμένοι και ειδικευμένοι
ώστε να επιλέγουν την πορεία εκείνη που εξυπηρετεί καλύτερα τις επιθυμίες του ίδιου του ασθενούς
τελικού σταδίου. 
2. Η προσοχή εστιάζεται όχι μόνο στην καθαρά παρηγορητική αγωγή αλλά και σε όλες τις πιθανές
στρατηγικές φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου που υπάρχουν στην ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι οι επιθυμίες του ίδιου του ασθενή γίνονται εξίσου σεβαστές σε όλα τα κράτη μέλη.
3. Προσφορά ad-hoc προγραμμάτων και ενοτήτων κατάρτισης με επίκεντρο τον άνθρωπο που εστιάζουν
στην ανθρωποκεντρική φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ολόκληρη
την ΕΕ. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Έως το 2025 το ποσοστό των Ευρωπαίων άνω των 65 ετών θα υπερβαίνει το 20%. Λόγω της ταχείας
γήρανσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού, καθίσταται ολοένα σημαντικότερη η εκπαίδευση των επαγγελματιών
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του τομέα της υγείας που εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στο τέλος του κύκλου ζωής των
ασθενών. Η κατάρτιση στη φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου παραμένει ανεπαρκής στην ΕΕ, εν μέρει
λόγω της έλλειψης γνώσεων. Η φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου θα πρέπει, συνεπώς, να ενσωματωθεί
στα προγράμματα κατάρτισης των σπουδαστών και επαγγελματιών υγείας, έτσι ώστε να καθιερωθεί μια
ανθρωποκεντρική προσέγγιση της φροντίδας ασθενών τελικού σταδίου, κατά την οποία οι επιθυμίες των
ασθενών θα γίνονται εξίσου σεβαστές σε ολόκληρη την ΕΕ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4037 === BUDG/4037 ===

Κατάθεση: Simona Bonafè, Daniele Viotti

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – INTEGRATE: Ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών για την παρακολούθηση
και θεραπεία χρόνιων και ρευματικών νόσων: ο ρόλος που διαδραματίζουν οι δείκτες ποιότητας και τα
αποτελέσματα που αναφέρουν οι ασθενείς, επιπρόσθετα στην ιατρική αξιολόγηση της δραστηριότητας
των νόσων και της βλάβης που προκαλούν.

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η κλινική εικόνα που παρατηρείται σε πολλές χρόνιες νόσους (όπως ο
διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι νευρολογικές παθήσεις, οι ρευματοπάθειες) είναι αποτέλεσμα
ενός συνδυασμού διαφόρων συνιστωσών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η δραστηριότητα της νόσου, η βλάβη
που προκαλείται από την ίδια τη νόσο ή από τη θεραπεία της, η συνοδός νοσηρότητας, η τοξικότητα των
φαρμάκων και τέλος, η ποιότητα της ζωής και η επιβάρυνση που προκαλεί η νόσος στους ασθενείς. 
Επομένως, η βέλτιστη θεραπεία και διαχείριση των χρόνιων νόσων απαιτούν την ενσωμάτωση των εν
λόγω πτυχών. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Είναι επομένως σημαντικό να βελτιωθεί η ανάπτυξη στρατηγικών που θα ενσωματώνουν δείκτες ποιότητας
και αποτελέσματα αναφερόμενα από ασθενείς, επιπρόσθετα στην ιατρική αξιολόγηση της δραστηριότητας
της νόσου και των βλαβών που προκαλεί, της συνοδού νοσηρότητας και της τοξικότητας των φαρμάκων, 
προκειμένου να βελτιωθεί η περίθαλψη των χρόνιων νοσημάτων και να δημιουργηθεί ένα νέο και
περισσότερο βιώσιμο από οικονομική άποψη παράδειγμα διαχείρισης των χρόνιων νόσων. Δεδομένου ότι οι
ρευματικές νόσοι (ΡΝ) συνιστούν μία από τις σημαντικότερες χρόνιες νόσους, μπορούν να αποτελέσουν
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«υπόδειγμα» χρόνιας νόσου που επηρεάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καθώς και διάφορες
πληθυσμιακές ομάδες.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4108 === BUDG/4108 ===

Κατάθεση: Claudia Tapardel

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Αναδιανομή τροφίμων

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Σύμφωνα με μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε και δημοσιεύθηκε το 2010, κάθε χρόνο απορρίπτονται
στην Ευρώπη περίπου 89 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων για διάφορους λόγους, όπως η κακή διαχείριση
των αποθεμάτων τροφίμων από τους μεγάλους εμπόρους λιανικής και μη βιώσιμη αγοραστική
συμπεριφορά. Με βάση την εν λόγω τάση, αναμένεται ότι, εάν δεν ληφθεί κάποιο σαφές μέτρο πρόληψης
και διαχείρισης σε επίπεδο ΕΕ, η ποσότητα των απορριμμάτων τροφίμων θα υπερβεί τους 126 
εκατομμύρια τόνους. Τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλίες για την πρόληψη της
σπατάλης τροφίμων, όπως εργαλεία και εκστρατείες ενημέρωσης, βελτίωση της διαχείρισης διακίνησης
εμπορευμάτων και προγράμματα αναδιανομής τροφίμων. 
Στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να συμβάλει στις προσπάθειες της ΕΕ για την
αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, ιδίως μέσω της αποτελεσματικής προώθησης και εφαρμογής
κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό να διευκολυνθεί η ανακατανομή των τροφίμων στην ΕΕ. Η
Επιτροπή θα αναπτύξει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, από
κοινού με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών που εκπροσωπούν τους
διάφορους παράγοντες της αλυσίδας τροφίμων (αγρότες, εμπόρους λιανικής πώλησης, παραγωγούς
τροφίμων, κλάδος υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας).
Το σχέδιο θα περιλαμβάνει, ως εκ τούτου, για καθένα από τα 28 κράτη μέλη: επισκόπηση της
πολιτικής/κανονιστικού πλαισίου για την αναδιανομή τροφίμων, ανάλυση των πολιτικών/ νομοθεσίας
που έχει επιπτώσεις στην αναδιανομή τροφίμων, έρευνες ενδιαφερόμενων φορέων, συναντήσεις και
διαβουλεύσεις για την προώθηση του διαλόγου με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, 
άντληση διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών
Τροφίμων (FEBA) και διάφορες ενημερωτικές εκστρατείες.
Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να ιδρύσει τράπεζες τροφίμων στα κράτη μέλη, μπορεί, 
θεσπίζοντας το σωστό πλαίσιο για αναδιανομή τροφίμων στην ΕΕ, να βοηθήσει τα κράτη μέλη να
θεσπίσουν μια σειρά προγραμμάτων αναδιανομής τροφίμων, όπως οι τράπεζες τροφίμων. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι τα προγράμματα αυτά έχουν θετικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στις τοπικές
κοινότητες, ιδίως στις μειονεκτούσες κατηγορίες ατόμων, δεδομένου ότι καταπολεμούν την πείνα και
τον υποσιτισμό, δημιουργούν θέσεις εργασίας και βελτιώνουν τη λογοδοσία των μεμονωμένων ατόμων. 

Νομικές βάσεις:



128

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στόχος της αναθεώρησης του εν λόγω δοκιμαστικού σχεδίου είναι να δοθεί έμφαση στις πολιτικές
αναδιανομής τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε να παρασχεθούν στις αρχές των κρατών μελών οι
αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές και τα εργαλεία, ώστε να εφαρμόσουν ορισμένα προγράμματα για την
καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και για την αναδιανομή τροφίμων σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4125 === BUDG/4125 ===

Κατάθεση: Victor Negrescu

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — επείγουσα υγειονομική περίθαλψη: Προς ένα κοινό σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης έκτακτης ανάγκης, τον εντοπισμό και την ανάπτυξη μοντέλων/βέλτιστων πρακτικών για τη
διασυνοριακή συνεργασία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης στις μεθοριακές
περιοχές των κρατών μελών, προς στήριξη του άρθρου 10, παράγραφος 3 και (4) της οδηγίας
2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Ο στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι ο εντοπισμός των διαφόρων ευρωπαϊκών μοντέλων
υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο καλύτερος συντονισμός
μεταξύ τους, που θα οδηγήσει σε καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία στις υπηρεσίες υγειονομικής
περίθαλψης έκτακτης ανάγκης στις μεθοριακές περιοχές των κρατών μελών. Το σχέδιο αποσκοπεί στο
να δημιουργήσει μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης
ανάγκης, που θα ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και θα προτείνουν λύσεις για τη δημιουργία ενός
κοινού συστήματος που θα επιτρέπει την ευκολότερη πρόσβαση για όλους τους ευρωπαίους πολίτες στην
υγειονομική περίθαλψη έκτακτης ανάγκης, πρώτα στις μεθοριακές περιφέρειες και, στη συνέχεια, σε όλη
την Ευρώπη. Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των κύριων ενδιαφερόμενων μερών, το σχέδιο θα έχει
ως αποτέλεσμα ένα στρατηγικό έγγραφο πολιτικής που θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός
πιο ενοποιημένου συστήματος έκτακτης ανάγκης με κοινούς κανόνες αλλά και με κοινά δικαιώματα για
όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Το σχέδιο αναμένεται να εντοπίσει και να αναπτύξει πρότυπα/βέλτιστες
πρακτικές για τη διασυνοριακή συνεργασία στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης
στις μεθοριακές περιοχές των κρατών μελών, προς στήριξη του άρθρου 10, παράγραφος 3 και (4) της
οδηγίας 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής
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περίθαλψης. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει λάβει βαθμό αξιολόγησης Γ με βάση την εκτίμηση που πραγματοποίησε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού συστήματος που θα επιτρέπει την
ευκολότερη πρόσβαση, αρχικά για όλους τους ευρωπαίους πολίτες που ζουν στις μεθοριακές περιφέρειες, 
στην υγειονομική περίθαλψη έκτακτης ανάγκης, μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και λύσεων που θα
προτείνει μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4130 === BUDG/4130 ===

Κατάθεση: Victor Negrescu

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Αποθεματικό

Σύνολο 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων Υγειονομικής Περίθαλψης για την κινητικότητα
των ασθενών: Στήριξη για έξοδα ταξιδίου και διαμονής των ατόμων που συνοδεύουν τους ασθενείς που
επιθυμούν διασυνοριακή μεταχείριση από τα ευρωπαϊκά δίκτυα κέντρων αναφοράς.

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να καταστήσει δυνατή την εξεύρεση λύσεων που θα
βελτιώσουν την πρόσβαση των ασθενών στην ευρωπαϊκή κινητικότητα της περίθαλψης και στην
υλοποίηση ενός πιλοτικού ταμείου εγγυήσεων για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών
και την εξασφάλιση της ενδοευρωπαϊκής κινητικότητας των ασθενών που θα καλύπτει τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής των ατόμων που συνοδεύουν τους ασθενείς οι οποίοι επιθυμούν διασυνοριακή
μεταχείριση από τα ευρωπαϊκά δίκτυα κέντρων αναφοράς. 
Στόχος της δράσης είναι να καταρτίσει από κοινού με τους καλύτερους Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες
και επαγγελματίες στον τομέα, τους μηχανισμούς, το νομικό πλαίσιο και τα τεχνικά μέσα που θα
επιτρέψουν τη μακροπρόθεσμη δημιουργία ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προϋπολογισμού για
την κινητικότητα των ασθενών.
Ως εκ τούτου, η δράση θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και των κρατών μελών, ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Υγειονομικής Περίθαλψης που
θα διασφαλίσει τη στήριξη για την κινητικότητα των ασθενών στην ΕΕ, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών
δικτύων αναφοράς. Το ταμείο θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των ατόμων που
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συνοδεύουν τους ασθενείς που επιθυμούν διασυνοριακή μεταχείριση από τα ευρωπαϊκά δίκτυα κέντρων
αναφοράς.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η παρούσα προπαρασκευαστική ενέργεια έχει λάβει βαθμό αξιολόγησης Δ με βάση την εκτίμηση που
πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το σχέδιο θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των
κρατών μελών, ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Υγειονομικής Περίθαλψης που θα διασφαλίσει τη
στήριξη για την κινητικότητα των ασθενών στην ΕΕ, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4323 === BUDG/4323 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Miguel 
Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Miloslav Ransdorf, Curzio Maltese, 
Pablo Iglesias, Tania González Peñas

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα στην ΕΕ

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο τα εξής:
1.να σκιαγραφήσει την κατάσταση ως προς την πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα στα διάφορα κράτη
μέλη
2.να προτείνει μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για να διευκολυνθεί η ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε ασφαλή, 
καινοτόμα φάρμακα σε προσιτές τιμές, μέσω της μείωσης των ανισοτήτων ως προς την πρόσβαση που
υφίστανται σήμερα.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Έχοντας υπόψη :
- τους περιορισμούς που υφίστανται σε διάφορα κράτη μέλη ως προς την επιστροφή των εξόδων για τα
φάρμακα, και κυρίως για τα καινοτόμα φάρμακα·

- ότι οι ευρωπαίοι ασθενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές ανισότητες στο θέμα της πρόσβασης σε
ορισμένες θεραπείες, γεγονός ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση των καινοτόμων φαρμάκων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4355 === BUDG/4355 ===

Κατάθεση: Csaba Sógor

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 750 000 750 000 750 000 750 000

Αποθεματικό

Σύνολο 750 000 750 000 750 000 750 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — «Πρόληψη των παθήσεων των ούλων και εκστρατεία ευαισθητοποίησης»

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πρόσβαση στη στοματική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που έχει
εγκριθεί από τον ΟΗΕ, αλλά η περιοδοντίτιδα παραμένει μια από τις πιο συνηθισμένες ασθένειες του
ανθρώπου - και η «πρόσβαση» δεν είναι το μόνο σημαντικό ζήτημα σε σχέση με την υγεία των ούλων. Η
ευαισθητοποίηση στο θέμα της υγείας των ούλων και της πρόληψης των παθήσεων των ούλων μπορεί
επίσης να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη βελτίωση της υγείας των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και
της δημόσιας υγείας σε όλη την ΕΕ. Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Ημερίδα Περιοδοντολογίας (η σημαντικότερη
διεθνής επιστημονική συνεδρίαση) εξέδωσε κατάλογο ειδικών συστάσεων για το κοινό, τους ασθενείς
και τους επαγγελματίες του τομέα στοματικής υγιεινής σχετικά με τη βέλτιστη δράση για τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Τα εν λόγω προληπτικά μέτρα πρέπει να γίνουν γνωστά μεταξύ των πολιτών της ΕΕ μέσω εκστρατείας
πρόληψης και ευαισθητοποίησης στο θέμα των παθήσεων των ούλων που θα απευθύνει αποτελεσματικά
μηνύματα για τη δημόσια υγεία σχετικά με την πρόληψη και τον τρόπο αυτοαξιολόγησης. Το
δοκιμαστικό σχέδιο θα πρέπει να επιλέξει χώρες της ΕΕ με διαφορετικά συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης και να τηρεί τη γεωγραφική ισορροπία (Ανατολής-Δύσης, Βορρά-Νότου) προκειμένου να
αναπτυχθούν, να δοκιμαστούν και να αξιολογηθούν οι επικοινωνιακές στρατηγικές για τη διάδοση αυτών
των σημαντικών πληροφοριών.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η στοματική υγειονομική περίθαλψη συνιστά μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για την ΕΕ, που επηρεάζει
τόσο τον τομέα της υγείας όσο και τη γενική υγεία και ποιότητα ζωής των πολιτών. Νέα επιστημονικά
στοιχεία αποδεικνύουν ότι η προαγωγή της ευαισθητοποίησης και του εντοπισμού παθήσεων των ούλων
από τον ίδιο τον ασθενή θα εξοικονομήσει δισεκατομμύρια στους φορολογούμενους, ενισχύοντας την
πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση.

Το δοκιμαστικό αυτό σχέδιο έχει ως στόχο μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία θα συμμετέχει το
κοινό, με την ανάπτυξη, την εκτέλεση και την αξιολόγηση εκστρατείας πρόληψης για τους ασθενείς και τη
δημόσια υγεία.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4454 === BUDG/4454 ===

Κατάθεση: Pina Picierno, Daniele Viotti

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Μαθήματα πρωτοβάθμιας πρόληψης για κορίτσια που ζουν σε περιοχές
υψηλότερου κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου του μαστού

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Βασικός στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι η πρωτοβάθμια πρόληψη του καρκίνου του
μαστού σε δήμους περιοχών στις οποίες υπάρχει μεγάλο ποσοστό ρύπων λόγω εξαιρετικών συνθηκών, 
όπως μόλυνση του εδάφους και των υδάτων λόγω της παράνομης διάθεσης τοξικών αποβλήτων και της
ύπαρξης ιδιαίτερα ρυπογόνων εργοστασίων ή τοποθεσιών στις οποίες η επεξεργασία των αποβλήτων έχει
επικίνδυνο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 
Έχει αποδειχθεί ότι στις εν λόγω περιοχές ο κίνδυνος εμφάνισης όγκων είναι πολύ μεγαλύτερος απ΄ όσο
στις "φυσιολογικές" περιοχές και ότι για τον λόγο αυτό έχει ζωτική σημασία όχι μόνο να αναπτυχθούν
θεραπείες και να προωθηθεί η έρευνα για την εξεύρεση θεραπειών κατά του καρκίνου, αλλά να
διαδοθούν επίσης οι γνώσεις σχετικά με τη σπουδαιότητα της πρόληψης, ειδικά στις νέες γυναίκες. Στο
στάδιο αυτό η πρόληψη μπορεί φυσικά να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και να εμποδίσει τον καρκίνο
να προχωρήσει σε πιο επικίνδυνα στάδια.
Το σχέδιο απευθύνεται σε κορίτσια που φοιτούν στα τελευταία έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
στο πανεπιστήμιο, στις εν λόγω περιοχές, στις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, οι περιπτώσεις εμφάνισης
όγκων είναι, σύμφωνα με τις στατιστικές, πολύ συχνότερες από τον μέσο όρο.
Στόχος του σχεδίου είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με όλες τις δράσεις και τους
παράγοντες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Πρέπει να δοθεί
έμφαση στη διδασκαλία σχετικά με συμπεριφορές και τρόπους ζωής που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις
πιθανότητες εμφάνισης όγκων, όπως η κατάχρηση αλκοόλ ή νικοτίνης, ή οι εσφαλμένες διατροφικές



133

συνήθειες. 
Το πιο σημαντικό στο πλαίσιο του σχεδίου είναι να έρχονται τα κορίτσια σε επαφή με γιατρούς οι οποίοι
να μπορούν να εξηγήσουν τι είναι ο καρκίνος του μαστού και πώς ανιχνεύεται μέσω της αυτοεξέτασης
του μαστού. Η αυτοεξέταση συγκαταλέγεται σήμερα στις καλύτερες πρακτικές ανίχνευσης του καρκίνου
και θεραπείας του σε πρώιμο στάδιο. Για τους λόγους αυτούς, στο πλαίσιο του σχεδίου θα πρέπει να
υποστηρίζεται η διενέργεια μαθημάτων από γιατρούς και εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα εξηγούν τα
ζητήματα αυτά.
Η πρόληψη δεν είναι θεραπεία, όμως στους τομείς στους οποίους ο κίνδυνος είναι υψηλότερος μπορεί να
είναι πολύ αποτελεσματική, να αποτρέψει βαρύτερες θεραπείες και να σώσει ζωές.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η πρόληψη είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πάντα η καλύτερη θεραπεία μιας ασθένειας. Σε περιοχές
όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού, η αυτοεξέταση μπορεί να αποδειχθεί
σωτήρια εάν διδαχθεί νωρίς στα κορίτσια. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία δράση της Επιτροπής με
τόσο ειδικό στόχο ανθρώπων ή γεωγραφικών περιοχών, και, επομένως, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν
τέτοιου είδους δράσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τον καρκίνο του μαστού.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4518 === BUDG/4518 ===

Κατάθεση: Annie Schreijer-Pierik

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 400 000 1 200 000 2 400 000 1 200 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – έργο αδελφοποίησης στον τομέα της κοινής περίθαλψης: ανάπτυξη υποδομών για
διασυνοριακή περίθαλψη

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το σχέδιο αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην αντιμετώπιση εμποδίων όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το
σύστημα περίθαλψης και τη γλώσσα. Η πολιτική πρόληψης λοιμώξεων μπορεί να εναρμονιστεί και τα
εμπόδια στον τομέα της διεθνούς περίθαλψης μπορούν να αρθούν.
Το εν λόγω σχέδιο προβλέπεται να διαρκέσει τρία έτη, εκ των οποίων κατά τα δύο πρώτα θα λειτουργεί
πιλοτικά και, στη συνέχεια, αν ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα μετατραπεί σε προπαρασκευαστική ενέργεια. 
Ο προϋπολογισμός ύψους 1.200.000 ευρώ θα κατανέμεται κάθε έτος ισόποσα μεταξύ των δύο
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διασυνοριακών περιφερειών.
Τα έργα περίθαλψης σε επίπεδο ευρωπεριφέρειας θα αποτελέσουν κίνητρο για καινοτόμες μορφές
θεραπείας και ενισχυμένη κινητικότητα των ασθενών βάσει της αρχής «better-in/better-out». Δεδομένου
ότι στο σχέδιο συμμετέχουν δύο ευρωπεριφέρειες, θα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με σκοπό την
ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Φιλοδοξία του σχεδίου είναι να λειτουργήσουν οι ευρωπεριφέρειες ως
παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες παραμεθόριες περιοχές στην Ευρώπη.
Το διασυνοριακό σχέδιο θα οδηγήσει σε μικρότερες λίστες αναμονής, περιορισμό του χρόνου που
δαπανούν οι ασθενείς σε μετακινήσεις, βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και αποτελεσματική χρήση
των κέντρων περίθαλψης. Η περίθαλψη θα καταστεί πιο προσιτή και θα βελτιωθεί η ποιότητά της.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο τομέας της περίθαλψης αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξαρτάται
όλο και περισσότερο από τη σχέση τιμής-ποιότητας. Οι πάροχοι περίθαλψης και οι ασφαλιστικές εταιρείες
πρέπει επομένως να προσαρμόσουν τον τρόπο παροχής και κάλυψης των υπηρεσιών περίθαλψης. Στόχος
είναι να δοθεί στους ασθενείς η δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από
νοσοκομεία και κέντρα περίθαλψης σε παραμεθόριες περιοχές. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να βελτιωθούν οι
υποδομές διασυνοριακής περίθαλψης. Το σχέδιο αποσκοπεί στη συνεργασία των περιφερειών αυτών στις
Κάτω Χώρες και τη Γερμανία και στις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων
υποδομών θεραπείας και περίθαλψης. Μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας θα δημιουργηθούν προσιτές, 
ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες περίθαλψης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4621 === BUDG/4621 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Younous Omarjee, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000

Αποθεματικό

Σύνολο 660 000 330 000 660 000 330 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Παροχή στήριξης σε γυναίκες με πρόβλημα αλκοολισμού με σκοπό τη μείωση
των κινδύνων, ιδίως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι η σύσταση δομή υποστήριξης ειδικά για γυναίκες και δη κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στόχος είναι η μείωση του αριθμού των παιδιών που εκτίθενται εντός της
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μήτρας στην κατανάλωση οινοπνεύματος ή πάσχουν από εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο (FAS). Αυτό θα
γίνει με τη λήψη πρακτικών μέτρων, όπως η παραπομπή γυναικών με πρόβλημα αλκοολισμού σε
ειδικούς πρόληψης, ο συντονισμός των μέτρων στήριξης, η σύσταση ομάδων συζήτησης ειδικά για
γυναίκες, η παροχή υποστήριξης σε οικογένειες μέσω άτυπων συναντήσεων οικογενειών και
επαγγελματιών της υγειονομικής μέριμνας και η ενθάρρυνση της εθελούσιας συμμετοχής των γυναικών
μέσω πρώιμων προληπτικών ενεργειών. 
Η δομή αυτή αποσκοπεί, επιδιώκοντας την επαφή με τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
συγκεντρώνοντας τις γυναίκες αυτές, κινητοποιώντας παράγοντες του κοινωνικοϊατρικού χώρου γύρω
από τις γυναίκες αυτές και επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή των οικογενειών, να αυξηθεί η πρόσβαση στην
περίθαλψη για προβλήματα εθισμού και να καταστεί δυνατή μια συντονισμένη και ειδική διατομεακή
φροντίδα, υπό την εποπτεία επαγγελματιών. 
Ιστορικό:
Η προγεννητική έκθεση στο οινόπνευμα και τα κοινωνικής φύσης προβλήματα που οφείλονται σε αυτό
συνιστούν εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα ποσοστά FAS κυμαίνονται σήμερα μεταξύ
1% και 2% των ζωντανών γεννήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη και ξεπερνούν το 4% σε ορισμένες
κοινότητες (στην Ιταλία, στη Κροατία, στη Ρεϋνιόν). Εκτιμάται ότι το 1% των παιδιών που θα γεννηθούν
από το 20% των γυναικών που αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης τους θα υποφέρουν από προβλήματα που δεν είναι πάντοτε ανιχνεύσιμα στη γέννηση.
Ο γυναικείος αλκοολισμός και η άμετρη κατανάλωση αλκοόλ (binge drinking) στους νέους αυξάνονται
σήμερα σε όλα τα κράτη μέλη, διογκώνοντας έτσι τους κινδύνους που συνδέονται με την μη ενδεδειγμένη
κατανάλωση αλκοόλ. Αντιδρώντας σε αυτή τη κατάσταση, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη, 29 
Απριλίου 2015 ψήφισμα με το οποίο καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το
αλκοόλ.
Σε πολλά μέρη, η κατανάλωση αλκοόλ από τις γυναίκες εξακολουθεί να είναι ταμπού και αιτία
κοινωνικού στιγματισμού. Η ευθύνη βαρύνει τον καταναλωτή ως άτομο και όχι το προϊόν που
καταναλώνεται. Αν η μητέρα είναι «αλκοολική», στιγματίζεται διπλά: αφενός, διότι κάνει επιβλαβή
χρήση οινοπνεύματος, και, αφετέρου, ως κακή μητέρα που κινδυνεύει να χάσει την επιμέλεια των
παιδιών της. Η πείρα δείχνει ότι ελάχιστες είναι οι γυναίκες που απευθύνονται σε δομές φροντίδας και
αντιμετώπισης προβλημάτων εθισμού. Θα πρέπει συνεπώς να μας προβληματίσουν οι λόγοι για τους
οποίους οι γυναίκες αυτές αποφεύγουν τη θεραπεία. Πρέπει επίσης να τους δοθεί η υποστήριξη και η
αρωγή που χρειάζονται.
Ο εντοπισμός των ατόμων που πάσχουν από πολύ νεαρή ηλικία, η εξασφάλιση κατάλληλης ιατρικής και
παραϊατρικής φροντίδας και κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής καθοδήγησης αποτελούν
σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ένταξη όλων στην κοινωνία αλλά και το οικονομικό και
κοινωνικό κόστος. Ο εντοπισμός μιας επικίνδυνης συμπεριφοράς σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν
προβλήματα με την κατανάλωση οινοπνεύματος όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά την εγκυμοσύνη
προκειμένου να τους παρασχεθεί υποστήριξη με στόχο την αποχή και, κατά προτίμηση, πριν από την
εγκυμοσύνη πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. 
Μολονότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών διαθέτουν περίθαλψη ποιότητας για προβλήματα
εθισμού, η ιδιαιτερότητα της υποστήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την
κατανάλωση οινοπνεύματος δεν έχει ληφθεί υπόψη. Οι γυναίκες χρειάζονται ανθρώπους έτοιμους να τις
ακούσουν, να τις λάβουν υπόψη, να τις κάνουν να αισθανθούν ασφαλείς και να τις υποστηρίξουν σε
πνεύμα σεβασμού της προσωπικής τους ζωής και των δυσκολιών τους. 
Στόχοι: 
Στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να καταδείξει την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα
δημιουργίας υποστηρικτικών δομών αυτού του είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία αυτή θα
μπορούσε να οδηγήσει σε προπαρασκευαστική δράση και στη συνέχεια να λάβει τη μορφή ευρωπαϊκού
προγράμματος καταπολέμησης των διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυικό αλκοολισμό. Το
δοκιμαστικό αυτό σχέδιο πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα και συμπληρωματικά με πρωτοβουλίες της
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ΠΟΥ για το θέμα αυτό και με γνώμονα τα αποτελέσματα και τις αναλύσεις που προκύπτουν από την
εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για κατανάλωση αλκοόλ από άτομα νεαρής ηλικίας και την
ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση αλκοόλ.
Αξιολόγηση: 
Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου θα πραγματοποιείται αξιολόγηση που
θα καλύπτει περίοδο δύο ετών. Η αξιολόγηση θα εξετάζει μια σειρά από δείκτες (π.χ.: αριθμός γυναικών
που συμμετέχουν, αριθμός αιτημάτων για παροχή υποστήριξης, μείωση των κινδύνων...) και θα ελέγχει
κατά πόσον επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Προϋπολογισμός: 
Για την εφαρμογή του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου, θα απαιτηθούν δαπάνες ειδικά για τα έξοδα της
δράσης (αγορά εξοπλισμού και προμηθειών) αλλά και για την αμοιβή των επαγγελματιών του τομέα
υγείας και την αναγκαία επικοινωνιακή κάλυψη του σχεδίου. Οι ετήσιες δαπάνες υπολογίζονται σε 330 
000 EUR ετησίως. 
Χώρος εφαρμογής:
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί, σε πειραματική βάση, σε μια περιφέρεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια να επεκταθεί στο σύνολο των περιφερειών, στο πλαίσιο ενός
ευρωπαϊκού προγράμματος καταπολέμησης των διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυικό
αλκοολισμό, που θα εξασφαλίζει τη δικτύωση των δομών αυτών και την ανταλλαγή πληροφοριών και
ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο
προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ και προσβολής από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο στην Ευρώπη, με
τη δημιουργία και τη διατήρηση δομών ειδικής υποστήριξης για τις γυναίκες και, στη συνέχεια, τη δικτύωσή
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4622 === BUDG/4622 ===

Κατάθεση: Kateřina Konečná, Marisa Matias, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 
Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 500 000 500 000 500 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 500 000 500 000 500 000

Ονομασία:
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Δοκιμαστικό σχέδιο – Ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων ασθενών

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Οι κύριοι στόχοι του δοκιμαστικού σχεδίου είναι οι εξής:
I. εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά τις ικανότητες και το επίπεδο ανάπτυξης των
οργανώσεων ασθενών στην ΕΕ·
II. επέκταση του συστήματος ελέγχου και διαλογής των δυνητικών μηχανισμών χρηματοδότησης·
III. ενίσχυση και προώθηση των εργασιών σχετικά με δυνητικές προσκλήσεις στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής μέριμνας οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί από οργανισμούς
και νομοθέτες σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή φορέων της κοινωνίας των πολιτών.
IV. ενθάρρυνση και υποστήριξη των αλλαγών όσον αφορά τις ικανότητες των τοπικών οργανώσεων
ασθενών, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας στις ΜΚΟ
και τη διευκόλυνση των εταιρικών σχέσεων με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, τη
χρηματοδότηση από πολλές πηγές και την ικανότητα παροχής εξαιρετικών υπηρεσιών προς τους
ασθενείς·
V. αξιολόγηση και ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και των μακροπρόθεσμων επιδόσεων των
οργανώσεων των ασθενών, με την ενίσχυση της απλουστευμένης πρόσβασης στην υγειονομική
περίθαλψη για τους ασθενείς στην ΕΕ·
VI. επέκταση του δικτύου των οργανώσεων ασθενών, των συνεργειών, της χρηματοδότησης από πολλές
πηγές χρηματοδότησης, της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και της σύνδεσης με τις ιατρικές
επιστημονικές ενώσεις και τους κρατικούς φορείς·
VII. ενίσχυση της διαφάνειας και του ποσοστού επιτυχίας όσον αφορά την προσέλκυση
χρηματοδότησης, καθώς και της διαφάνειας στις διαδικασίες των οργανώσεων ασθενών, και των
συνεργειών μεταξύ αυτών και άλλων φορέων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Εδώ και καιρό, η κατάσταση των οργανώσεων ασθενών στην ΕΕ είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητική. Τα
βασικά προβλήματα είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και η ανυπαρξία
διαδικασιών και οι συχνές αλλαγές προσωπικού. Κύριος στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι η ενίσχυση
της διαφάνειας και της βιωσιμότητας των οργανώσεων ασθενών. Αυτό θα αποτελέσει ένα πολύτιμο
εργαλείο που θα επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κατανοούν τις ανάγκες του πληθυσμού
όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4623 === BUDG/4623 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Tania González Peñas, Pablo 
Iglesias, Patrick Le Hyaric, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía 
Torres Martínez

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Χαρτογράφηση της παγκόσμιας απειλής που συνιστά η μικροβιακή αντοχή

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Το δοκιμαστικό σχέδιο προβλέπει εμπεριστατωμένη έρευνα σε σχέση με τη χορήγηση και χρήση
αντιβακτηριακών φαρμάκων στην Υποσαχάριο Αφρική, όπου η έλλειψη δεδομένων παρεμποδίζει την
εκπόνηση εθνικών σχεδίων παρακολούθησης. Επιδιώκεται τόσο η συγκέντρωση ικανού όγκου
δεδομένων σχετικά με τα μοτίβα κατανάλωσης αντιβιοτικών και τη συχνότητα εμφάνισης
πολυανθεκτικών βακτηρίων στις αναπτυσσόμενες χώρες όσο και η κατανόηση των μοτίβων
συμπεριφοράς και των υγειονομικών αναγκών στις αφρικανικές κοινότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στη
ζήτηση, στην πρόσβαση και στη χρήση αντιβιοτικών καθώς και στον βαθμό στον οποίο ακολουθούνται
οι θεραπευτικές αγωγές.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι μολύνσεις που προκαλούνται από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς αποδεικνύονται συχνά ισχυρότερες
από τις συνήθεις θεραπευτικές αγωγές, γεγονός που παρατείνει τις περιόδους μόλυνσης, αυξάνει τις
πιθανότητες θανάτου και συνεπάγεται υψηλότερες δαπάνες. Παράλληλα, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία
χρόνια νέοι μηχανισμοί αντίστασης που υπονομεύουν επικίνδυνα την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών
τελευταίας γενιάς.

Τούτο το δοκιμαστικό σχέδιο αποτελεί απάντηση στην έκκληση που έχει απευθύνει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών αρχών
και των αρχών σχεδιασμού, προκειμένου να σταθούν στο ύψος τους και να αναλάβουν δράση εναντίον των
ανθεκτικών μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1113 === S&D//7013 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 2 500 000 1 000 000 2 500 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – σοβαρές ψυχικές διαταραχές και ο κίνδυνος βίας: οδοί μέσω του συστήματος
περίθαλψης και αποτελεσματικές στρατηγικές θεραπείας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Ο κίνδυνος βίας και η αντίληψη όσον αφορά τον κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς από ασθενείς με σοβαρές
ψυχικές διαταραχές αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα δημόσιας υγείας, όχι μόνο λόγω του κινδύνου
τραυματισμού και θανάτου ασθενών, μελών του προσωπικού, συγγενών και λοιπών ατόμων, αλλά και
λόγω των αντιθεραπευτικών συνεπειών της βίας και των μέτρων που εφαρμόζονται για την πρόληψή
της. Το στίγμα της ψυχικής ασθένειας συνδέεται στενά με την αντίληψη του κοινού όσον αφορά τον
φόβο για την άσκηση βίας από άτομα με ψυχική ασθένεια. Η πίεση αυτή μπορεί με τη σειρά της να
επηρεάσει τις αποφάσεις των κλινικών ιατρών ή ακόμη και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. 
Πρόσφατα, δραματικά γεγονότα, όπως το δυστύχημα της Germanwings, ανέδειξαν τη σημασία του
προβλήματος αυτού στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών, τονίζοντας την ανάγκη να αναπτυχθούν
προληπτικά μέτρα και στρατηγικές θεραπείας που είναι σε θέση να εντοπίζουν και να περιορίζουν τον
κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς από άτομα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές είτε προς τον
εαυτό τους είτε προς άλλα άτομα. Παρότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι περιορισμένοι σε απόλυτες τιμές και δεν
αποτελούν παρά ένα μικρό μέρος της βίας στην κοινωνία, η αποσαφήνιση των ποσοστών και των
τάσεων θα συμβάλει περαιτέρω στην αντιμετώπιση των δημόσιων μύθων σχετικά με την επικινδυνότητα
των ψυχιατρικών ασθενών. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι περισσότερες από τις μισές αυτοκτονίες στις
ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποιούνται από άτομα με υποκείμενες ψυχικές διαταραχές. Κατά συνέπεια, 
το προτεινόμενο σχέδιο θα εξετάζει επίσης τις αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονίας από ασθενείς που
έχουν απολυθεί από ψυχιατροδικαστικές μονάδες. Οι εν λόγω απόπειρες οδηγούν σε επανειλημμένες
εισαγωγές σε νοσοκομεία και μπορούν να έχουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες στο ηθικό του προσωπικού
περίθαλψης. 
Η νομιζόμενη απειλή βίας οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη χρήση μέτρων καταναγκασμού, όπως ακούσια
νοσηλεία, ακινητοποίηση, απομόνωση και αναγκαστική χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής· τα μέτρα
αυτά θεωρούνται, σχεδόν από το σύνολο των ασθενών και του προσωπικού φροντίδας, τραυματικά ή
ακόμη και αντιθεραπευτικά, ενώ μπορούν με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε επιθετικές αντιδράσεις από
τους ασθενείς, δυσχεραίνοντας τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους. Επιπλέον, η υποχρεωτική
εισαγωγή σε ψυχιατροδικαστικές μονάδες υψηλής ασφαλείας μετά από μεμονωμένες αλλά σοβαρές
πράξεις βίας που συνδέονται με σοβαρές ψυχικές διαταραχές μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη
νοσηλεία, η οποία απορροφά δυσανάλογα υψηλό ποσοστό των περιορισμένων πόρων για την ψυχική
υγεία.
Προτείνεται ότι η εν λόγω μελέτη θα πρέπει να εστιάζει σε ψυχιατροδικαστικές μονάδες οι οποίες
περιθάλπουν ασθενείς με ψυχικές διαταραχές που είναι επικίνδυνοι για τους γύρω τους, και παράλληλα
παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Σε πολλές, αλλά όχι όλες τις ευρωπαϊκές χώρες
δημιουργούνται νέες εξωνοσοκομειακές και ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες για τη διαχείριση αυτών των
ασθενών. Παράλληλα, αναπτύσσονται νέα πρότυπα αντιμετώπισης αυτής της συχνά
περιθωριοποιημένης ομάδας ασθενών, όπως για παράδειγμα εξωνοσοκομειακές ψυχιατροδικαστικές
ομάδες δυναμικής θεραπείας κοινότητας (assertive community treatment) και εξειδικευμένες
ψυχιατροδικαστικές κλινικές. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις
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όσον αφορά τον σχεδιασμό των υπηρεσιών, τις στρατηγικές παρέμβασης και τα νομικά πλαίσια για τους
ασθενείς που ενδέχεται να είναι βίαιοι ή να έχουν ασκήσει βία. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν έχουν
αποτελέσει ποτέ αντικείμενο συγκριτικής αξιολόγησης από άποψη ικανοποίησης των ασθενών, 
θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, μείωσης του κινδύνου, ανάκτησης και κόστους: ωστόσο, οι
υπηρεσίες αυτού του είδους απορροφούν σε ορισμένες χώρες το 20% των πόρων για την περίθαλψη
ποσοστού μικρότερου από το 1% των ψυχιατρικών ασθενών. Αυτή η έλλειψη αξιόπιστων συγκριτικών
δεδομένων έχει εμποδίσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες στρατηγικές που
έχουν αναπτυχθεί σε χώρες οι οποίες έχουν μπορέσει να διαθέσουν περισσότερους πόρους στην
καινοτομία και την έρευνα, και έχουν δοκιμάσει ενδεχομένως πιο θεραπευτικά και αποδοτικά πρότυπα
παροχής υπηρεσιών.
Η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με τον κίνδυνο άσκησης βίας από έναν ασθενή
με σοβαρή ψυχική διαταραχή προς τον εαυτό του και τους άλλους, η αξιολόγηση των βέλτιστων
εργαλείων πρόβλεψης του κινδύνου για σκοπούς λήψης αποφάσεων, και η αξιολόγηση των
αποτελεσματικών θεραπευτικών αγωγών θα βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς, τα διευθυντικά στελέχη, 
τους νομοθέτες και τις κυβερνήσεις στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών, καθώς και στη λήψη
προληπτικών και υποστηρικτικών μέτρων. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά απαραίτητη η σύγκριση μεταξύ
διαφόρων χώρων όσον αφορά τις εθνικές διαφοροποιήσεις στο ζήτημα της εισόδου και της εξόδου από
το σύστημα περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ασφαλείας·
παράλληλα, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που θα συνδυάζει διάφορες χώρες, με διαφορετικά συστήματα υγείας
και νομικά συστήματα, θα παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της ποιότητας της
ψυχιατρικής περίθαλψης για τον εν λόγω δύσκολο και περιθωριοποιημένο πληθυσμό του οποίου η
διαχείριση συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το σχέδιο εστιάζει σε ψυχιατροδικαστικές υπηρεσίες οι οποίες περιθάλπουν ασθενείς με ψυχικές διαταραχές
που είναι επικίνδυνοι για τους γύρω τους και παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αυτοκτονίας. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο παρατηρούνται αποκλίσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες, τις στρατηγικές και τα νομικά πλαίσια για
την αντιμετώπιση του κινδύνου βίας. Η κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με τον κίνδυνο
άσκησης βίας από έναν ασθενή με σοβαρή ψυχική διαταραχή προς τον εαυτό του και τους άλλους, η
αξιολόγηση των εργαλείων πρόβλεψης του κινδύνου για σκοπούς λήψης αποφάσεων, και η αξιολόγηση των
αποτελεσματικών θεραπευτικών αγωγών θα συμβάλουν στον σχεδιασμό υπηρεσιών, καθώς και στη λήψη
προληπτικών και υποστηρικτικών μέτρων.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1114 === S&D//7014 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 500 000 250 000 500 000 250 000

Αποθεματικό

Σύνολο 500 000 250 000 500 000 250 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – Προς μια πιο δίκαιη και αποτελεσματική μέτρηση της πρόσβασης στην
υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της μεταφοράς
τεχνογνωσίας

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Σύντομη περιγραφή:
Δεδομένου ότι έχει καταδειχθεί ότι οι υφιστάμενες μετρήσεις της πρόσβασης στην υγειονομική
περίθαλψη υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την παροχή επαρκούς, ακριβούς, 
αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης σχετικά με την πρόσβαση στην ΕΕ, μέσω του δοκιμαστικού
σχεδίου θα αναπτυχθεί και θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή ένα συνθετικό, νέο σύνολο μετρήσεων της
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και/ή θα βελτιωθούν οι υφιστάμενες μετρήσεις, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι διάφορες ανάγκες των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης. 
Θεμελιώδης στόχος του σχεδίου είναι να καταστεί δυνατή η χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση των
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και των φραγμών στην πρόσβαση, βάσει αντικειμενικών και
συγκρίσιμων πληροφοριών, καθώς και να ενισχυθούν η βιωσιμότητα και οι επιδόσεις των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα του δοκιμαστικού σχεδίου:
α) Επανεξέταση των υφιστάμενων μετρήσεων και δεικτών, καθώς και των διαφόρων πτυχών της
πρόσβασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·
β) Ανάπτυξη, μέσω διαβουλεύσεων με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, πιθανών νέων δεικτών
και/ή βελτίωση των υφιστάμενων, ώστε να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη κατηγοριών ατόμων που είναι
ευάλωτες στον αποκλεισμό και, κατά συνέπεια, η πλήρης απεικόνιση  της κατάστασης όσον αφορά την
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ανά χώρα και περιφέρεια·
γ) Πιλοτική δοκιμή των εν λόγω δεικτών σε γεωγραφικά, οικονομικά και πολιτιστικά διαφοροποιημένες
χώρες της ΕΕ και περαιτέρω βελτίωσή τους·
δ) Διερεύνηση και ενδεχόμενη επαλήθευση νέου συνόλου δεικτών και/ή των υφιστάμενων, έπειτα από
βελτίωση σε συνεργασία με οικείους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες·
ε) Στρατηγική και χάρτης πορείας για την προώθηση και εφαρμογή, με εστίαση σε τρεις κατηγορίες
νόσων κατά προτεραιότητα: α) μη μεταδοτικές ασθένειες, β) μεταδοτικές ασθένειες, γ) σπάνιες
ασθένειες·
Το κύριο αποτέλεσμα του δοκιμαστικού σχεδίου θα είναι ένα σύνολο νέων και συμπληρωματικών
δεικτών και/ή η βελτίωση των υφιστάμενων, με στόχο την αξιολόγηση της πρόσβασης των ασθενών
στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο που
θα επιτρέπει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παρακολουθούν την πρόσβαση του πληθυσμού
στην υγειονομική περίθαλψη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα καθιστά δυνατή την
παρακολούθηση και τη σύγκριση των επιπέδων πρόσβασης σε κλίμακα ΕΕ, βοηθώντας τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής να αναπτύσσουν προγράμματα και πολιτικές για τη μείωση των ανισοτήτων στον
τομέα της υγείας. Επί του παρόντος, οι ορισμοί της πρόσβασης δεν είναι σαφείς και συνεπείς μεταξύ
όλων των ευρωπαϊκών χωρών και δεν εντάσσονται σε ένα συνεκτικό εννοιολογικό πλαίσιο. Το
δοκιμαστικό σχέδιο θα βασίζεται σε μια διατομεακή και διεπιστημονική προσέγγιση, με στόχο την
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επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την έννοια και τις
διαστάσεις της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και τη μέτρησή της. Οι οργανώσεις
ασθενών πρέπει να συμμετέχουν στην εν λόγω ανάλυση, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών
σχετικά με την ημιεπίσημη πρόσβαση. Το σχέδιο αναμένεται να έχει διάρκεια δύο ετών. Κατά την
εφαρμογή του σχεδίου, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη της τη γνώμη σχετικά με την πρόσβαση
στην υγειονομική περίθαλψη της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους
επένδυσης στην υγεία. 
Αιτιολόγηση:
Παρά τις μεγάλες βελτιώσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ, υπάρχουν
σημαντικές διαφορές και ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτική περίθαλψη, 
τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, ο τόπος
κατοικίας, το φύλο, η εθνοτική ομάδα και το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν τους πλέον κοινούς
παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Η πρόσφατη οικονομική κρίση
έχει συντελέσει στη σημαντική διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ατόμων με διαφορετική
κοινωνικοοικονομική κατάσταση και, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της κοινωνικής διαβάθμισης στον
τομέα της υγείας. Η γήρανση του πληθυσμού και η όξυνση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας λόγω
της οικονομικής κρίσης αναδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος της πρόσβασης σε
επίπεδο ΕΕ, κατά τρόπο που να στηρίζει και να καθιστά δυνατό τον εντοπισμό και την εφαρμογή
αποτελεσματικών λύσεων σε κάθε χώρα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι επιτακτική ανάγκη να
μετράται η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη με έναν κοινό, τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό
τρόπο. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο ΟΟΣΑ και άλλοι διεθνείς
οργανισμοί έχουν υπογραμμίσει τη σημασία των ορθών και αξιόπιστων μετρήσεων όσον αφορά την
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα υγειονομικής
περίθαλψης είναι διαφανή, προσβάσιμα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού. Επιπλέον, 
έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικές παράμετροι της υγείας που επηρεάζουν τη δυνατότητα πρόσβασης
στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης οδηγούν σε ενίσχυση των διαφορών μεταξύ και εντός των χωρών
της ΕΕ. 
Ένα κοινό μειονέκτημα των υφιστάμενων δεικτών είναι ότι καταγράφουν την υποκειμενική αντίληψη
των μη καλυπτόμενων αναγκών περίθαλψης, αλλά δεν επιτρέπουν την αντικειμενική μέτρηση της
πρόσβασης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υφιστάμενες μετρήσεις βάσει απαντήσεων των χρηστών όσον
αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αξιολόγηση της
χρήσης των υπηρεσιών υγείας, και δεν συνεκτιμούν τις δυσκολίες πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, αξιολογούν την πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης
από ασθενείς που ήδη έχουν αυτή τη δυνατότητα (από οικονομική και άλλες απόψεις). Πρόκειται για
σημαντική έλλειψη, δεδομένου ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας πλήττουν δυσανάλογα τις
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες αντιμετωπίζουν κατά συνέπεια πολλά εμπόδια όσον αφορά την
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Ως αποτέλεσμα, τεράστιο μέρος των πόρων δαπανάται χωρίς να
δημιουργείται μια κατάλληλη βάση γνώσεων που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους υπεύθυνους
χάραξης πολιτικής. 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι εθνικές έρευνες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της πρόσβασης δεν
επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ χωρών, ενώ οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις που ακολουθούν υπόκεινται
σε εγγενείς περιορισμούς. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο επηρεάζονται από τις
προτεραιότητες πολιτικής σε κάθε χώρα, όσον αφορά τους διαθέσιμους δείκτες και τα ζητήματα υγείας
στα οποία δίνεται προτεραιότητα. Επιπλέον, οι μετρήσεις βάσει απαντήσεων των χρηστών, οι οποίες
χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση της πρόσβασης, είναι ευάλωτες σε μεροληψία, ιδίως
όσον αφορά την κατάρτιση των ερωτηματολογίων και τον σχεδιασμό της έρευνας, τη διατύπωση των
ερωτημάτων και διάφορους πολιτιστικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Αυτό που λείπει είναι
σφαιρικοί δείκτες οι οποίοι θα παρέχουν πληροφορίες όχι μόνο σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την
επάρκεια, την καταλληλότητα και την οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης, αλλά και όσον αφορά την ποιότητα τους και τη χρήση τους από μεμονωμένα άτομα. 
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Η αξιολόγηση της πρόσβασης εξακολουθεί να είναι γενική και σε ορισμένες περιπτώσεις επιφανειακή και
αντιφατική. Οι υφιστάμενες μετρήσεις της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη δεν μπορούν να
παράσχουν επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες, τους στόχους και τον ρόλο
κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. Επιπλέον, υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των υφιστάμενων εργαλείων
αξιολόγησης της πρόσβασης, καθώς και έλλειμμα ποιότητας και σημαντικά κενά. Δεδομένου ότι για την
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη απαιτούνται ταυτόχρονα δείκτες διαδικασιών και επιδόσεων, 
χρειάζεται ένα σύνθετο αλλά και υλοποιήσιμο σύστημα μετρήσεων.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Παρά τις μεγάλες βελτιώσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ, υπάρχουν
σημαντικές διαφορές και ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτική περίθαλψη, τόσο
εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει συντελέσει στη
σημαντική διεύρυνση του χάσματος μεταξύ ατόμων με διαφορετική κοινωνικοοικονομική κατάσταση και, 
κατά συνέπεια, στην ενίσχυση της κοινωνικής διαβάθμισης στον τομέα της υγείας. Η γήρανση του
πληθυσμού και η όξυνση των ανισοτήτων λόγω της κρίσης αναδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης του
ζητήματος της πρόσβασης σε επίπεδο ΕΕ, κατά τρόπο που να επιτρέπει τον εντοπισμό και την εφαρμογή
αποτελεσματικών λύσεων σε κάθε χώρα.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1115 === S&D//7015 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 660 000 330 000 660 000 330 000
Αποθεματικό

Σύνολο 660 000 330 000 660 000 330 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Παροχή στήριξης σε γυναίκες με πρόβλημα αλκοολισμού με σκοπό τη μείωση
των κινδύνων, ιδίως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Στόχος του δοκιμαστικού σχεδίου είναι η σύσταση δομή υποστήριξης ειδικά για γυναίκες και δη κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Στόχος είναι η μείωση του αριθμού των παιδιών που εκτίθενται εντός της
μήτρας στην κατανάλωση οινοπνεύματος ή πάσχουν από εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο (FAS). Αυτό θα
γίνει με τη λήψη πρακτικών μέτρων, όπως η παραπομπή γυναικών με πρόβλημα αλκοολισμού σε
ειδικούς πρόληψης, ο συντονισμός των μέτρων στήριξης, η σύσταση ομάδων συζήτησης ειδικά για
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γυναίκες, η παροχή υποστήριξης σε οικογένειες μέσω άτυπων συναντήσεων οικογενειών και
επαγγελματιών της υγειονομικής μέριμνας και η ενθάρρυνση της εθελούσιας συμμετοχής των γυναικών
μέσω πρώιμων προληπτικών ενεργειών. 
Η δομή αυτή αποσκοπεί, επιδιώκοντας την επαφή με τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, 
συγκεντρώνοντας τις γυναίκες αυτές, κινητοποιώντας παράγοντες του κοινωνικοϊατρικού χώρου γύρω
από τις γυναίκες αυτές και επιτυγχάνοντας τη συμμετοχή των οικογενειών, να αυξηθεί η πρόσβαση στην
περίθαλψη για προβλήματα εθισμού και να καταστεί δυνατή μια συντονισμένη και ειδική διατομεακή
φροντίδα, υπό την εποπτεία επαγγελματιών. 
Ιστορικό
Ο επιπολασμός των διαταραχών που προκαλούνται από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο και οι
συνέπειές του σε επίπεδο κοινωνίας αποτελούν σήμερα πραγματική πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Τα
ποσοστά FAS κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 1% και 2% των ζωντανών γεννήσεων σε ολόκληρη την
Ευρώπη και ξεπερνούν το 4% σε ορισμένες κοινότητες (στην Ιταλία, στη Κροατία, στη Ρεϋνιόν). 
Εκτιμάται ότι το 1% των παιδιών που θα γεννηθούν από το 20% των γυναικών που αναφέρουν
κατανάλωση οινοπνευματωδών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους θα υποφέρουν από προβλήματα
που δεν είναι πάντοτε ανιχνεύσιμα στη γέννηση.
Ο γυναικείος αλκοολισμός και η άμετρη κατανάλωση αλκοόλ (binge drinking) στους νέους αυξάνονται
σήμερα σε όλα τα κράτη μέλη, διογκώνοντας έτσι τους κινδύνους που συνδέονται με την μη ενδεδειγμένη
κατανάλωση αλκοόλ. Αντιδρώντας σε αυτή τη κατάσταση, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη, 29 
Απριλίου 2015 ψήφισμα με το οποίο καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το
αλκοόλ.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ταμπού και η κατανάλωση από τις γυναίκες συχνά αποτελεί αντικείμενο
στιγματισμού. Η ευθύνη βαρύνει τον καταναλωτή ως άτομο και όχι το προϊόν που καταναλώνεται. Τούτο
σημαίνει ότι μία μητέρα που πάσχει από αλκοολισμό είναι διπλά ένοχη, πρώτον λόγω της κατάχρησης
και δεύτερον διότι θεωρείται κακή μητέρα που μπορεί να χάσει την κηδεμονία των παιδιών της. Η πείρα
δείχνει ότι ελάχιστες είναι οι γυναίκες που απευθύνονται σε δομές φροντίδας και αντιμετώπισης
προβλημάτων εθισμού. Θα πρέπει συνεπώς να μας προβληματίσουν οι λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες
αυτές αποφεύγουν τη θεραπεία. Πρέπει επίσης να τους δοθεί η υποστήριξη και η αρωγή που χρειάζονται.
Ο εντοπισμός ατόμων που κινδυνεύουν ενώ είναι ακόμη όσο πιο νέοι γίνεται και η παροχή σε αυτούς της
κατάλληλης ιατρικής και παραϊατρικής αγωγής και της αναγκαίας κοινωνικής, εκπαιδευτικής και
εργασιακής υποστήριξης είναι καίριας σημασίας, όχι μόνο για να τους δοθεί η ευκαιρία μιας καλής ζωής
αλλά διότι οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο είναι σοβαρές. Η μέριμνα
για την ανίχνευση προβλημάτων αλκοολισμού το συντομότερο δυνατό και, ιδανικά, πριν την έναρξη της
εγκυμοσύνης, ούτως ώστε να βοηθηθούν οι γυναίκες να σταματήσουν να πίνουν, πρέπει να αποτελεί
προτεραιότητα. 
Μολονότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών περιφερειών διαθέτουν περίθαλψη ποιότητας για προβλήματα
εθισμού, η ιδιαιτερότητα της υποστήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την
κατανάλωση οινοπνεύματος δεν έχει ληφθεί υπόψη. Οι γυναίκες χρειάζονται ανθρώπους έτοιμους να τις
ακούσουν, να τις λάβουν υπόψη, να τις κάνουν να αισθανθούν ασφαλείς και να τις υποστηρίξουν σε
πνεύμα σεβασμού της προσωπικής τους ζωής και των δυσκολιών τους. 
Στόχοι:
Στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι να καταδείξει την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα
δημιουργίας υποστηρικτικών δομών αυτού του είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία αυτή θα
μπορούσε να οδηγήσει σε προπαρασκευαστική δράση και στη συνέχεια να λάβει τη μορφή ευρωπαϊκού
προγράμματος καταπολέμησης των διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυικό αλκοολισμό. Το
δοκιμαστικό σχέδιο πρέπει να εφαρμοστεί παράλληλα με την αντίστοιχη δράση του Παγκόσμιου
οργανισμού Υγείας και να την συμπληρώνει. Πρέπει επίσης να αντλήσει διδάγματα από τα ευρήματα του
σχεδίου δράσης σχετικά με την κατανάλωση οινοπνεύματος από άτομα νεαρής ηλικίας και την
ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος (Binge Drinking).
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Αξιολόγηση:
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα τελεί υπό διαρκή αξιολόγηση καθ`όλη τη διετή του διάρκεια. Η αξιολόγηση θα
εστιάζει σε σειρά δεικτών, όπως ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν, ο αριθμός των αιτήσεων
συμμετοχής, η μείωση των κινδύνω κλπ. Θα αξιολογείται κατά πόσο το σχέδιο παράγει τα επιθυμητά
αποτελέσματα. 
Προϋπολογισμός:
Για την εφαρμογή του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου, θα απαιτηθούν δαπάνες ειδικά για τα έξοδα της
δράσης (αγορά εξοπλισμού και προμηθειών) αλλά και για την αμοιβή των επαγγελματιών του τομέα
υγείας και την αναγκαία επικοινωνιακή κάλυψη του σχεδίου. Οι ετήσιες δαπάνες υπολογίζονται σε
330.000 ευρώ ετησίως. 
Χώρος εφαρμογής
Το δοκιμαστικό σχέδιο θα μπορούσε να υλοποιηθεί, σε πειραματική βάση, σε μια περιφέρεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια να επεκταθεί στο σύνολο των περιφερειών, στο πλαίσιο ενός
ευρωπαϊκού προγράμματος καταπολέμησης των διαταραχών που συνδέονται με τον εμβρυικό
αλκοολισμό, που θα εξασφαλίζει τη δικτύωση των δομών αυτών και την ανταλλαγή πληροφοριών και
ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το παρόν δοκιμαστικό σχέδιο έχει ως στόχο τη μείωση του αριθμού των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο
προγεννητικής έκθεσης στο αλκοόλ και προσβολής από το εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο στην Ευρώπη, με
τη δημιουργία και τη διατήρηση δομών ειδικής υποστήριξης για τις γυναίκες και, στη συνέχεια, τη δικτύωσή
τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1123 === S&D//7023 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Αναδιανομή τροφίμων

Παρατηρήσεις:
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Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Σύμφωνα με μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε και δημοσιεύθηκε το 2010, κάθε χρόνο απορρίπτονται
στην Ευρώπη περίπου 89 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων για διάφορους λόγους, όπως η κακή διαχείριση
των αποθεμάτων τροφίμων από τους μεγάλους εμπόρους λιανικής και μη βιώσιμη αγοραστική
συμπεριφορά. Με βάση την εν λόγω τάση, αναμένεται ότι, εάν δεν ληφθεί κάποιο σαφές μέτρο πρόληψης
και διαχείρισης σε επίπεδο ΕΕ, η ποσότητα των απορριμμάτων τροφίμων θα υπερβεί τους 126 
εκατομμύρια τόνους. Τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλίες για την πρόληψη της
σπατάλης τροφίμων, όπως εργαλεία και εκστρατείες ενημέρωσης, βελτίωση της διαχείρισης διακίνησης
εμπορευμάτων και προγράμματα αναδιανομής τροφίμων. 
Στόχος αυτού του δοκιμαστικού σχεδίου είναι να συμβάλει στις προσπάθειες της ΕΕ για την
αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, ιδίως μέσω της αποτελεσματικής προώθησης και εφαρμογής
κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό να διευκολυνθεί η ανακατανομή των τροφίμων στην ΕΕ. Η
Επιτροπή θα αναπτύξει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου από
κοινού με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών που εκπροσωπούν τους
διάφορους παράγοντες της αλυσίδας τροφίμων (αγρότες, εμπόρους λιανικής πώλησης, παραγωγούς
τροφίμων, κλάδος υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας). 
Το σχέδιο θα περιλαμβάνει, ως εκ τούτου, για καθένα από τα 28 κράτη μέλη: επισκόπηση της
πολιτικής/κανονιστικού πλαισίου για την αναδιανομή τροφίμων, ανάλυση των πολιτικών/ νομοθεσίας
που έχει επιπτώσεις στην αναδιανομή τροφίμων, έρευνες ενδιαφερόμενων φορέων, συναντήσεις και
διαβουλεύσεις για την προώθηση του διαλόγου με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, 
άντληση διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών
Τροφίμων (FEBA) και διάφορες ενημερωτικές εκστρατείες. 
Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα να ιδρύσει τράπεζες τροφίμων στα κράτη μέλη, μπορεί, 
θεσπίζοντας το σωστό πλαίσιο για αναδιανομή τροφίμων στην ΕΕ, να βοηθήσει τα κράτη μέλη να
θεσπίσουν μια σειρά προγραμμάτων αναδιανομής τροφίμων, όπως οι τράπεζες τροφίμων. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι τα προγράμματα αυτά έχουν θετικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στις τοπικές
κοινότητες, ιδίως στις μειονεκτούσες κατηγορίες ατόμων, δεδομένου ότι καταπολεμούν την πείνα και
τον υποσιτισμό, δημιουργούν θέσεις εργασίας και βελτιώνουν τη λογοδοσία των μεμονωμένων ατόμων. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Στόχος της αναθεώρησης του εν λόγω δοκιμαστικού σχεδίου είναι να δοθεί έμφαση στις πολιτικές
αναδιανομής τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ, έτσι ώστε να παρασχεθούν στις αρχές των κρατών μελών οι
αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές και τα εργαλεία, ώστε να εφαρμόσουν ορισμένα προγράμματα για την
καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και για την αναδιανομή τροφίμων σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1253 === S&D//7161 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο – INTEGRATE: Ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών για την παρακολούθηση
και θεραπεία χρόνιων και ρευματικών νόσων: ο ρόλος που διαδραματίζουν οι δείκτες ποιότητας και τα
αποτελέσματα που αναφέρουν οι ασθενείς, επιπρόσθετα στην ιατρική αξιολόγηση της δραστηριότητας
των νόσων και της βλάβης που προκαλούν.

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η κλινική εικόνα που παρατηρείται σε πολλές χρόνιες νόσους (όπως ο
διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι νευρολογικές παθήσεις, οι ρευματοπάθειες) είναι αποτέλεσμα
ενός συνδυασμού διαφόρων συνιστωσών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η δραστηριότητα της νόσου, η βλάβη
που προκαλείται από την ίδια τη νόσο ή από τη θεραπεία της, η συνοδός νοσηρότητας, η τοξικότητα των
φαρμάκων και τέλος, η ποιότητα της ζωής και η επιβάρυνση που προκαλεί η νόσος στους ασθενείς. 
Επομένως, η βέλτιστη θεραπεία και διαχείριση των χρόνιων νόσων απαιτούν την ενσωμάτωση των εν
λόγω πτυχών. 

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Είναι επομένως σημαντικό να βελτιωθεί η ανάπτυξη στρατηγικών που θα ενσωματώνουν δείκτες ποιότητας
και αποτελέσματα αναφερόμενα από ασθενείς, επιπρόσθετα στην ιατρική αξιολόγηση της δραστηριότητας
της νόσου και των βλαβών που προκαλεί, της συνοδού νοσηρότητας και της τοξικότητας των φαρμάκων, 
προκειμένου να βελτιωθεί η περίθαλψη των χρόνιων νοσημάτων και να δημιουργηθεί ένα νέο και
περισσότερο βιώσιμο από οικονομική άποψη παράδειγμα διαχείρισης των χρόνιων νόσων. 

Δεδομένου ότι οι ρευματικές νόσοι (ΡΝ) συνιστούν μία από τις σημαντικότερες χρόνιες νόσους, μπορούν να
αποτελέσουν «υπόδειγμα» χρόνιας νόσου που επηρεάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, καθώς και διάφορες
πληθυσμιακές ομάδες.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1259 === S&D//7168 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 17 03 77 20
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 03 77 20 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Ονομασία:
Δοκιμαστικό σχέδιο — Μαθήματα πρωτοβάθμιας πρόληψης για κορίτσια που ζουν σε περιοχές
υψηλότερου κινδύνου για εμφάνιση καρκίνου του μαστού

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Βασικός στόχος του παρόντος δοκιμαστικού σχεδίου είναι η πρωτοβάθμια πρόληψη του καρκίνου του
μαστού σε δήμους περιοχών στις οποίες υπάρχει μεγάλο ποσοστό ρύπων λόγω εξαιρετικών συνθηκών, 
όπως μόλυνση του εδάφους και των υδάτων λόγω της παράνομης διάθεσης τοξικών αποβλήτων και της
ύπαρξης ιδιαίτερα ρυπογόνων εργοστασίων ή τοποθεσιών στις οποίες η επεξεργασία των αποβλήτων έχει
επικίνδυνο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Έχει αποδειχθεί ότι στις εν λόγω περιοχές ο κίνδυνος εμφάνισης όγκων είναι πολύ μεγαλύτερος απ΄ όσο
στις "φυσιολογικές" περιοχές και ότι για τον λόγο αυτό έχει ζωτική σημασία όχι μόνο να αναπτυχθούν
θεραπείες και να προωθηθεί η έρευνα για την εξεύρεση θεραπειών κατά του καρκίνου, αλλά να
διαδοθούν επίσης οι γνώσεις σχετικά με τη σπουδαιότητα της πρόληψης, ειδικά στις νέες γυναίκες. Στο
στάδιο αυτό η πρόληψη μπορεί φυσικά να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και να εμποδίσει τον καρκίνο
να προχωρήσει σε πιο επικίνδυνα στάδια.
Το σχέδιο απευθύνεται σε κορίτσια που φοιτούν στα τελευταία έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
στο πανεπιστήμιο, στις εν λόγω περιοχές, στις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, οι περιπτώσεις εμφάνισης
όγκων είναι, σύμφωνα με τις στατιστικές, πολύ συχνότερες από τον μέσο όρο.
Στόχος του σχεδίου είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με όλες τις δράσεις και τους
παράγοντες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Πρέπει να δοθεί
έμφαση στη διδασκαλία σχετικά με συμπεριφορές και τρόπους ζωής που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις
πιθανότητες εμφάνισης όγκων, όπως η κατάχρηση αλκοόλ ή νικοτίνης, ή οι εσφαλμένες διατροφικές
συνήθειες. 
Το πιο σημαντικό στο πλαίσιο του σχεδίου είναι να έρχονται τα κορίτσια σε επαφή με γιατρούς οι οποίοι
να μπορούν να εξηγήσουν τι είναι ο καρκίνος του μαστού και πώς ανιχνεύεται μέσω της αυτοεξέτασης
του μαστού. Η αυτοεξέταση συγκαταλέγεται σήμερα στις καλύτερες πρακτικές ανίχνευσης του καρκίνου
και θεραπείας του σε πρώιμο στάδιο. Για τους λόγους αυτούς, στο πλαίσιο του σχεδίου θα πρέπει να
υποστηρίζεται η διενέργεια μαθημάτων από γιατρούς και εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα εξηγούν τα
ζητήματα αυτά.
Η πρόληψη δεν είναι θεραπεία, όμως στους τομείς στους οποίους ο κίνδυνος είναι υψηλότερος μπορεί να
είναι πολύ αποτελεσματική, να αποτρέψει βαρύτερες θεραπείες και να σώσει ζωές.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Δοκιμαστικό σχέδιο κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με
τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, 
σ. 1).
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η πρόληψη είναι στις περισσότερες περιπτώσεις πάντα η καλύτερη θεραπεία μιας ασθένειας. Σε περιοχές
όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του μαστού, η αυτοεξέταση μπορεί να αποδειχθεί
σωτήρια εάν διδαχθεί νωρίς στα κορίτσια. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία δράση της Επιτροπής με
τόσο ειδικό στόχο ανθρώπων ή γεωγραφικών περιοχών, και, επομένως, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν
τέτοιου είδους δράσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τον καρκίνο του μαστού.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4148 === BUDG/4148 ===

Κατάθεση: Victor Negrescu, Επιτροπή Προϋπολογισμών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 01 — Συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ζώων και στην εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου προστασίας των ζώων στην Ένωση

Τροποποιούνται η oνομασία και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 174 000 000 160 340 000

Αποθεματικό

Σύνολο 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 174 000 000 160 340 000

Ονομασία:
ΕξασφάλισηΣυμβολή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ζώων και στην εξασφάλιση υψηλού
επιπέδου υγείας των κατοικίδιων και άγριων ζώων και υψηλό επίπεδο προστασίας όλων των ζώων στην
ΕΕτων ζώων στην Ένωση

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Συνίσταται στην παροχή οικονομικής υποστήριξης:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
– για την αγορά αντιγόνων αφθώδους πυρετού και διαφόρων εμβολίων, καθώς και για την αποθήκευση

και την ανασύνθεσή τους,

– για την ανάπτυξη ιχνηθετικών εμβολίων ή δοκιμών που επιτρέπουν να γίνει η διάκριση μεταξύ
άρρωστων ζώων και εμβολιασμένων ζώων.

– Θα χορηγηθούν πόροι για έργα για την προστασία των ειδών που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και
για έργα ανάπτυξης και αναπαραγωγής των εν λόγω ειδών υπό αιχμαλωσία, με σκοπό τον
εμπλουτισμό του φυσικού περιβάλλοντος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι στόχοι της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την υγεία των κατοικιδίων ζώων είναι σαφώς
καθορισμένοι και η εφαρμογή τους είναι επωφελής για την ΕΕ και τους πολίτες της. Ωστόσο, δεν πρέπει να
λησμονούμε τα άγρια ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Πρέπει να διατεθούν πόροι στον εν λόγω
τομέα από αυτό το κονδύλιο του προϋπολογισμού.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4624 === BUDG/4624 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kostas 
Chrysogonos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 
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Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 17 04 01 — Συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ζώων και στην εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου προστασίας των ζώων στην Ένωση

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 6 000 000 180 000 000 160 340 000
Αποθεματικό

Σύνολο 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 6 000 000 180 000 000 160 340 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ βοηθά να επιταχυνθούν η εξάλειψη ή ο έλεγχος των ζωικών ασθενειών, 
παρέχοντας κονδύλια για τη συμπλήρωση των εθνικών χρηματοδοτικών πόρων. Στη μεγάλη τους
πλειοψηφία, πρόκειται για ζωονόσους που μεταδίδονται στον άνθρωπο. Οποιεσδήποτε περικοπές στη
χρηματοδότηση θα έχουν ενδεχομένως σοβαρές συνέπειες ως προς τη δημόσια υγεία.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 421 === ENVI/6124 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 17 04 01 — Συμβολή στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των ζώων και στην εξασφάλιση
υψηλού επιπέδου προστασίας των ζώων στην Ένωση

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 01 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000
Αποθεματικό

Σύνολο 178 500 000 138 351 838 177 000 000 164 840 000 174 000 000 160 340 000 3 000 000 4 500 000 177 000 000 164 840 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4625 === BUDG/4625 ===

Κατάθεση: Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 
Urbán Crespo

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 17 04 02 — Συμβολή στην έγκαιρη ανίχνευση επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και στην
εξάλειψή τους

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000

Παρατηρήσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
Η πίστωση αυτή πρέπει να καλύψει προληπτικές ενέργειες για την καταπολέμηση των παρασίτων και των
νόσων (πχ. νηματώδες του πεύκου) που απειλούν τις γεωργικές και κηπευτικές καλλιέργειες, τα δάση και
την ύπαιθρο. Καλύπτει επίσης τις συνεισφορές της ΕΕ για ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η πίστωση αυτή καλύπτει δράσεις για την καταπολέμηση κινδύνων που πλήττουν πολυάριθμα δασικά
οικοσυστήματα, όπως είναι η εξάπλωση χωροκατακτητικών εξωτικών ειδών και παρασίτων (πχ. νηματώδες
του πεύκου). Καλύπτει επίσης τις συνεισφορές της ΕΕ για ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, όπου αυτού του είδους οι νόσοι έχουν ακόμη χειρότερες συνέπειες και ο
αντίκτυπός τους επί των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών διαρκεί περισσότερο. Πιστώσεις
αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών πρέπει συνεπώς να αυξηθούν.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 422 === ENVI/6125 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 02 — Συμβολή στην έγκαιρη ανίχνευση επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και στην
εξάλειψή τους

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000

Αποθεματικό

Σύνολο 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 2 000 000 500 000 14 000 000 6 100 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1085 === GUE//7325 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Άρθρο 17 04 02 — Συμβολή στην έγκαιρη ανίχνευση επιβλαβών οργανισμών για τα φυτά και στην
εξάλειψή τους

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 02 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 10 000 000 7 190 844 14 000 000 6 100 000 12 000 000 5 600 000 5 000 000 10 400 000 17 000 000 16 000 000

Παρατηρήσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Η πίστωση αυτή θαπρέπει να καλύψει προληπτικές ενέργειες για την καταπολέμηση των παρασίτων και των
νόσων (πχ. νηματώδες του πεύκου) που απειλούν τις γεωργικές και κηπευτικές καλλιέργειες, τα δάση και
την ύπαιθρο. Καλύπτει επίσης τις συνεισφορές της ΕΕ για ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η πίστωση αυτή καλύπτει δράσεις για την καταπολέμηση κινδύνων που πλήττουν πολυάριθμα δασικά
οικοσυστήματα, όπως είναι η εξάπλωση χωροκατακτητικών εξωτικών ειδών και παρασίτων (πχ. νηματώδες
του πεύκου). Καλύπτει επίσης τις συνεισφορές της ΕΕ για ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, όπου αυτού του είδους οι νόσοι έχουν ακόμη χειρότερες συνέπειες και ο
αντίκτυπός τους επί των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών διαρκεί περισσότερο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4060 === BUDG/4060 ===

Κατάθεση: Bas Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 03 — Διασφάλιση αποτελεσματικών, αποδοτικών και αξιόπιστων ελέγχων

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 03 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 47 401 000 51 250 000
Αποθεματικό

Σύνολο 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 47 401 000 51 250 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την απαρίθμηση περιπτώσεων τελειώνει με τις λέξεις:
– για μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων εισαγωγών γούνας από σκύλους και γάτες.

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για μέτρα που θα έχουν στόχο να παρεμποδίζουν την εισαγωγή
κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων τους και των προϊόντων που λαμβάνονται από κλωνοποιημένα
ζώα και τους απογόνους τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η κλωνοποίηση των ζώων έχει απαγορευτεί στην ΕΕ και η εισαγωγή κλωνοποιημένων ζώων και των
απογόνων τους και των προϊόντων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους
πρέπει να παρεμποδίζεται, σύμφωνα με τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας και της Επιτροπής Περιβάλλοντος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 25 Ιουνίου 2015. Για να παρεμποδίζεται η εισαγωγή αυτών των
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ζώων και προϊόντων πρέπει να καταρτιστεί ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 423 === ENVI/6126 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 03 — Διασφάλιση αποτελεσματικών, αποδοτικών και αξιόπιστων ελέγχων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 03 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000
Αποθεματικό

Σύνολο 47 360 000 28 763 376 50 401 000 55 250 000 47 401 000 51 250 000 3 000 000 4 000 000 50 401 000 55 250 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4626 === BUDG/4626 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Sofia Sakorafa

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 04 — Ταμείο για έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία των ζώων και των φυτών

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Η εμφάνιση ορισμένων ζωικών ασθενειών στην Ένωση θα .......... της Ένωσης για την καταπολέμηση αυτών
των ασθενειών.

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Η πίστωση αυτή πρέπειπροορίζεται να καλύψει προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις για την
καταπολέμηση των παρασίτων και των νόσων που απειλούν τις γεωργικές καιή κηπευτικές καλλιέργειες, τα
δάση και την ύπαιθρο, με ειδική έμφαση στην εξάπλωσημεταξύ άλλων κατά της διάδοσης εξωτικών
χωροκατακτητικών εξωτικών ειδών και παρασίτων (πχ.ασθενειών (όπως το νηματώδες του πεύκου), τα
οποία είναι πλέον εξαιρετικά διαδεδομένα και έχουν σοβαρό και μόνιμο αντίκτυπο ιδίως στα κράτη μέλη
του λεγόμενου υψηλού κινδύνου με τους πιο περιορισμένους οικονομικούς πόρους και στις εξόχως
απόκεντρες περιοχές.πεύκου και άλλα), που απαντώνται όλο και συχνότερα και εξαπλώνονται.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η προτεινόμενη αύξηση πιστώσεων προορίζεται να καλύψει ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών
εναντίον των ζώων και των πολυάριθμων δασικών οικοσυστημάτων. Προορίζεται επίσης να εντείνει την
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υποστήριξη σε ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και σε κράτη
μέλη υψηλού κινδύνου με πιο περιορισμένους οικονομικούς πόρους, όπου αυτού του είδους οι νόσοι έχουν
ακόμη χειρότερες συνέπειες και ο αντίκτυπός τους επί των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών διαρκεί
περισσότερο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 426 === ENVI/6129 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 17 04 04 — Ταμείο για έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία των ζώων και των φυτών

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 1 000 000 2 000 000 20 000 000 18 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1087 === GUE//7327 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 17 04 04 — Ταμείο για έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία των ζώων και των φυτών

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 04 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000
Αποθεματικό

Σύνολο 20 000 000 9 587 792 20 000 000 18 000 000 19 000 000 16 000 000 11 000 000 2 000 000 30 000 000 18 000 000

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Η εμφάνιση ορισμένων ζωικών ασθενειών στην Ένωση θα .......... της Ένωσης για την καταπολέμηση αυτών
των ασθενειών.

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Η πίστωση αυτή θαπροορίζεται να καλύψει προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις για την καταπολέμηση
των παρασίτων και των νόσων που απειλούν τις γεωργικές καιή κηπευτικές καλλιέργειες, τα δάση και την
ύπαιθρο, με ειδική έμφαση στην εξάπλωσημεταξύ άλλων κατά της διάδοσης εξωτικών χωροκατακτητικών
εξωτικών ειδών και παρασίτων (πχ.ασθενειών (όπως το νηματώδες του πεύκου), τα οποία είναι πλέον
εξαιρετικά διαδεδομένα και έχουν σοβαρό και μόνιμο αντίκτυπο ιδίως στα κράτη μέλη του λεγόμενου
υψηλού κινδύνου με τους πιο περιορισμένους οικονομικούς πόρους και στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές.πεύκου και άλλα), που απαντώνται όλο και συχνότερα και εξαπλώνονται.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η προτεινόμενη αύξηση πιστώσεων προορίζεται να καλύψει ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών
εναντίον των ζώων και των πολυάριθμων δασικών οικοσυστημάτων. Προορίζεται επίσης να εντείνει την
υποστήριξη σε ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και σε κράτη
μέλη υψηλού κινδύνου με πιο περιορισμένους οικονομικούς πόρους, όπου αυτού του είδους οι νόσοι έχουν
ακόμη χειρότερες συνέπειες και ο αντίκτυπός τους επί των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών διαρκεί
περισσότερο.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 424 === ENVI/6127 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 17 04 10 — Διεθνείς συμφωνίες και προσχώρηση σε διεθνείς οργανισμούς στους τομείς της
ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

17 04 10 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000 30 000 290 000 290 000
Αποθεματικό

Σύνολο 276 000 248 043 290 000 290 000 290 000 260 000 30 000 290 000 290 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4505 === BUDG/4505 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, 
Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 
Sofia Sakorafa

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 18 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 04 01 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m.
Αποθεματικό

Σύνολο 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m.

Παρατηρήσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την τεχνική βοήθεια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας που
προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014 και στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
515/2014. Μπορεί να καλύψει δαπάνες μελετών, συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων, ενημέρωσης και
δημοσιεύσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος ή μέτρων που
υπάγονται στην παρούσα θέση, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για τεχνική ή διοικητική βοήθεια η
οποία δεν συνεπάγεται καθήκοντα δημόσιας αρχής και την οποία η Επιτροπή έχει αναθέσει σε εξωτερικούς



156

συνεργάτες με ad hoc συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Ιδίως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει:

– δαπάνες στήριξης [συνδρομή για την εκπόνηση και την αξιολόγηση έργων, δράσεις σχετικές με έλεγχο, 
δράσεις σχετικές με την ανίχνευση και πρόληψη της απάτης, συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας
και άλλα κοινά μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
513/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014, καθώς και των οικείων ειδικών κανονισμών για
καθορισμένες αρχές και δικαιούχους, μεταφράσεις],

– δράσεις για τη διάδοση πληροφοριών, την υποστήριξη της δικτύωσης, την υλοποίηση δραστηριοτήτων
επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση και προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών, 
περιλαμβανομένων και τρίτων χωρών, 

– τη θεσμική δημοσιοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον βαθμό που
αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014 και του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 515/2014, καθώς και των οικείων ειδικών κανονισμών,

– την εγκατάσταση, επικαιροποίηση, λειτουργία και διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων
διαχείρισης, παρακολούθησης, δημοσιονομικού ελέγχου, ελέγχου και αξιολόγησης,

– τον σχεδιασμό κοινού πλαισίου αξιολόγησης και παρακολούθησης, καθώς και συστήματος δεικτών, 
λαμβανομένων, κατά περίπτωση, υπόψη των εθνικών δεικτών,

– αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για τη βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης και την
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πρακτικές αξιολόγησης, τον σχεδιασμό κοινού πλαισίου
αξιολόγησης και παρακολούθησης, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, στατιστικές και μελέτες, 

– υποστήριξη για τη θεσμική ενίσχυση και τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας για την αποτελεσματική
διαχείριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014, καθώς και
των οικείων ειδικών κανονισμών, 

– μέτρα σχετικά με την ανάλυση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την ανταλλαγή πληροφοριών και
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014 και των
οικείων ειδικών κανονισμών, καθώς και μέτρα που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου και
τεχνική και διοικητική συνδρομή.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας
— Συνόρων — για την περίοδο 2014 έως 2020, η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί ποσό το ύψος του
οποίου θα προσδιοριστεί στη συμφωνία από τις πληρωμές που πραγματοποιούν τα συνδεδεμένα κράτη κάθε
έτος, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις διοικητικές δαπάνες για μόνιμο ή εξωτερικό προσωπικό που είναι
απαραίτητες για τη στήριξη της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας από τα συνδεδεμένα κράτη του
Ταμείου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας πρέπει να περατωθεί διότι προάγει την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση
της αντιμετώπισης της μετανάστευσης και την άρνηση και απώθηση των προσφύγων. Επιπλέον συγχέει την
εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια. Τα κονδύλια θα ανακατανεμηθούν σε δράσεις αυστηρά μη
στρατιωτικού χαρακτήρα, όπως αυτές για την αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτιών της μετανάστευσης. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1074 === GUE//7314 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 01 04 01 — Δαπάνες στήριξης για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 04 01 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m.

Αποθεματικό

Σύνολο 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 -2 325 000 -2 325 000 p.m. p.m.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας πρέπει να τερματιστεί διότι εδραιώνει την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση
της μετανάστευσης και προάγει την άμυνα εναντίον των προσφύγων, την άρνηση και την απώθηση τους. 
Συγχέει δε ακόμη περισσότερο την εσωτερική με την εξωτερική ασφάλεια. Οι πόροι πρέπει να
ανακατανεμηθούν σε χρήσεις αμιγώς πολιτικής φύσης, όπως είναι λόγου χάρη οι προσπάθειες
αντιμετώπισης του βαθέως αιτίου της μετανάστευσης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4506 === BUDG/4506 ===

Κατάθεση: Marisa Matias

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 01 04 02 — Δαπάνες στήριξης για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 04 02 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 581 250 581 250 2 906 250 2 906 250

Αποθεματικό

Σύνολο 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 581 250 581 250 2 906 250 2 906 250

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η εν λόγω πίστωση προορίζεται να καλύψει τεχνική βοήθεια από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 514/2014, άρθρο 9. Δεδομένων της τρέχουσας κατάστασης και των
προβλημάτων που έχουν προκύψει σχετικά, είναι εξαιρετικά μεγάλη η ανάγκη αυξημένης υποστήριξης στο
θέμα αυτό. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1075 === GUE//7315 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 01 04 02 — Δαπάνες στήριξης για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 04 02 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 500 000 500 000 2 825 000 2 825 000

Αποθεματικό

Σύνολο 2 150 000 2 150 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 2 325 000 500 000 500 000 2 825 000 2 825 000
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η προτεινόμενη αύξηση απορρέει από το γεγονός ότι στο τρέχον πλαίσιο απαιτείται η ενίσχυση της τεχνικής
βοήθειας του Ταμείου για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4503 === BUDG/4503 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 18 01 04 03 — Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 04 03 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 -39 200 -39 200 117 600 117 600

Αποθεματικό

Σύνολο 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 -39 200 -39 200 117 600 117 600

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το πρόγραμμα απέτυχε να εστιάσει στα πιο σημαντικά τοπικά ζητήματα που υφίστανται στην ΕΕ. 
Απαιτείται αλλαγή προσέγγισης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 80 === CULT/5849 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 18 01 04 03 — Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 04 03 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000
Αποθεματικό

Σύνολο 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 486 === LIBE/5946 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 01 04 03 — Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 04 03 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000

Αποθεματικό

Σύνολο 153 000 153 000 160 000 160 000 156 800 156 800 3 200 3 200 160 000 160 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 487 === LIBE/5947 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 01 04 04 — Δαπάνες στήριξης για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» — Καταπολέμηση των
ναρκωτικών

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 04 04 74 920 74 920 100 000 100 000 98 000 98 000 2 000 2 000 100 000 100 000
Αποθεματικό

Σύνολο 74 920 74 920 100 000 100 000 98 000 98 000 2 000 2 000 100 000 100 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4214 === BUDG/4214 ===

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 
De Backer, Claude Turmes

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 01 05 01 — Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας 2020»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 05 01 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 236 137 236 137 2 135 670 2 135 670
Αποθεματικό

Σύνολο 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 236 137 236 137 2 135 670 2 135 670

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την
τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε
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μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από
την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 215 === ITRE/5286 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 01 05 01 — Δαπάνες σχετικές με μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους που υλοποιούν
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας 2020»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 05 01 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 330 000 330 000 2 229 533 2 229 533
Αποθεματικό

Σύνολο 1 902 336 1 902 336 2 229 533 2 229 533 1 899 533 1 899 533 330 000 330 000 2 229 533 2 229 533

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού (ΣΠ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4215 === BUDG/4215 ===

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 
De Backer, Claude Turmes

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 01 05 02 — Δαπάνες σχετικές με εξωτερικό προσωπικό που υλοποιεί προγράμματα έρευνας και
καινοτομίας — «Ορίζοντας 2020»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 05 02 570 122 570 122 576 000 576 000 576 000 576 000 -24 250 -24 250 551 750 551 750
Αποθεματικό

Σύνολο 570 122 570 122 576 000 576 000 576 000 576 000 -24 250 -24 250 551 750 551 750

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την
τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε
μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από
την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4216 === BUDG/4216 ===

Κατάθεση: Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 
De Backer, Claude Turmes

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 01 05 03 — Άλλες διοικητικές δαπάνες για προγράμματα έρευνας και καινοτομίας — «Ορίζοντας
2020»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 05 03 475 000 475 000 484 500 484 500 484 500 484 500 -20 397 -20 397 464 103 464 103
Αποθεματικό

Σύνολο 475 000 475 000 484 500 484 500 484 500 484 500 -20 397 -20 397 464 103 464 103

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Με την παρούσα δέσμη τροπολογιών προτείνεται όλες οι γραμμές προϋπολογισμού του προγράμματος
«Ορίζοντας 2020» να συνεισφέρουν ισόποσα, κατά ποσοστό 4,21%, στην ανακατανομή πόρων για την
τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), αντί να συνεισφέρουν σε
μεγαλύτερο βαθμό επιλεγμένες γραμμές προϋπολογισμού του εν λόγω προγράμματος, όπως προτείνεται από
την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού της. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4502 === BUDG/4502 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 18 01 06 01 — Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού
— Συνεισφορά από το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 01 06 01 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 -550 750 -550 750 1 652 250 1 652 250

Αποθεματικό

Σύνολο 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 2 203 000 -550 750 -550 750 1 652 250 1 652 250

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το πρόγραμμα απέτυχε να εστιάσει στα πιο σημαντικά τοπικά ζητήματα που υφίστανται στην ΕΕ. 
Απαιτείται αλλαγή προσέγγισης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4500 === BUDG/4500 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês 
Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 18 02 01 01 — Στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου για τη
διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές
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Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438

Αποθεματικό

Σύνολο 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:

Το Ταμείο συμβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– διασφάλισητη στήριξη μιας κοινής πολιτικής για την ταχεία χορήγηση θεωρήσεων προκειμένου να
διευκολύνεται η μετακίνηση, να παρέχεται υπηρεσίαγια τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας, την
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όσους ζητούν θεώρηση και να εξασφαλίζεται η ίση
μεταχείρισηδιαβατηρίου, την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών, χωρών και
την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης,

– δημιουργία ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης,
– ανταλλαγήτη στήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων με την προώθηση

της περαιτέρω εναρμόνισης των μέτρων που συνδέονται με τη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τα
κοινά πρότυπα της Ένωσης και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών,μελών
και μεταξύ των κρατών μελών και της Frontex, για να εξασφαλιστεί, αφενός, ομοιόμορφο και υψηλό
επίπεδο ελέγχου και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, μεταξύ άλλων και μέσω της αντιμετώπισης
της παράνομης μετανάστευσης, και, αφετέρου, η ομαλή διέλευση των εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα
με το κεκτημένο του Σένγκεν, με παράλληλη διασφάλιση στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας
της πρόσβασης σε διεθνή προστασία στα άτομα που τη χρειάζονται,αυτή, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις
που υπέχουν τα κράτη μέλη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
αρχής της μη επαναπροώθησης, και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικώνμε
επικέντρωση της προσοχής στα ειδικά χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων και της
διάστασηςανθρώπων και στη διάσταση του φύλου.

Μετά την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με δράσεις σε ή από κράτη μέλη, και
συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– υποδομές, κτίρια και συστήματα που είναι αναγκαία στα σημεία συνοριακής διέλευσης και για την
επιτήρηση μεταξύ των σημείων συνοριακής διέλευσης,διέλευσης με σκοπό την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της μη επιτρεπόμενης διέλευσης συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης και της
διασυνοριακής εγκληματικότητας, καθώς και για τη διασφάλιση ομαλών ταξιδιωτικών ροών, μέσω της
δημιουργίας ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης,

– εξοπλισμό λειτουργίας, μεταφορικά μέσα και συστήματα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τον
αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο των συνόρων,συνόρων και τον εντοπισμό προσώπων,

– συστήματα ΤΠ και επικοινωνίας για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα
σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα, 

– υποδομές, κτίρια, συστήματα επικοινωνίας και ΤΠ και εξοπλισμό λειτουργίας που απαιτείται για την
ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης εισόδου και την προξενική συνεργασία, καθώς και
λοιπές δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους αιτούντες θεώρηση,

– επαγγελματική κατάρτισηεκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού και των εν λόγω
συστημάτων και την προώθηση ποιοτικών προτύπων διαχείρισης,διαχείρισης και εκπαίδευση
συνοριοφυλάκων, ενδεχομένως και σε τρίτες χώρες, όσον αφορά την εκτέλεση των εποπτικών, 
συμβουλευτικών και ελεγκτικών καθηκόντων τους σε πλαίσιο σεβασμούμε σεβασμό του
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διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λαμβανομένηςλαμβάνοντας υπόψη μιας προσέγγισης
με γνώμονα το φύλο,μια προσέγγιση βάσει φύλου, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των θυμάτων
εμπορίας,εμπορίας και παράνομης διακίνησης ανθρώπων,

– απόσπαση αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και συμβούλων σε θέματα εγγράφων σε τρίτες
χώρες και ανταλλαγή και απόσπαση συνοριοφυλάκων μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ ενός κράτους
μέλους και τρίτης χώρας, 

– μελέτες, εκπαίδευση, πιλοτικά σχέδια και άλλες δράσεις που δημιουργούν σταδιακά ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της
διυπηρεσιακής συνεργασίας είτε στο εσωτερικό των κρατών μελών είτε μεταξύ των κρατών μελών και
δράσεων που συνδέονται με τη διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των συστημάτων διαχείρισης
των συνόρων,

– μελέτες, δοκιμαστικάπρότυπα σχέδια και δράσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή συστάσεων, 
επιχειρησιακών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών που είναι αποτέλεσμα της επιχειρησιακής
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.μελών και οργανισμών της Ένωσης.

Μετά την παράγραφο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει δαπάνες .......... δράσεις εντός τρίτων χωρών, και ιδίως τις
ακόλουθες:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
– πληροφοριακά συστήματα, εργαλεία ή εξοπλισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και

τρίτων χωρών,

– δράσεις που αφορούν την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, καθώς
και τις κοινές επιχειρήσεις,

– έργα σε τρίτες χώρες που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων επιτήρησης ώστε να
διασφαλίζεται η συνεργασία με το EUROSUR,

– μελέτες, σεμινάρια, εργαστήρια, διασκέψεις, εκπαίδευση, εξοπλισμό και πρότυπα σχέδια για την παροχή
τεχνικής και επιχειρησιακής εμπειρογνωμοσύνης ad hoc σε τρίτες χώρες,

– μελέτες, σεμινάρια, εργαστήρια,εργαστήρια, διασκέψεις, εκπαίδευση, εξοπλισμό και πρότυπα σχέδια
για την εφαρμογή ειδικών συστάσεων, επιχειρησιακών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών που είναι
αποτέλεσμα της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και οργανισμών της Ένωσης σε
τρίτες χώρες.

Μετά την παράγραφο:

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η πίστωση αυτή μπορεί .......... ειδικότερα να επιδιώκουν τους ακόλουθους
στόχους:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
– να στηρίζουν δραστηριότητες προετοιμασίας και παρακολούθησης καθώς και δραστηριότητες

διοικητικού και τεχνικού χαρακτήραχαρακτήρα, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των πολιτικών
για τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της διακυβέρνησης
του χώρου Σένγκεν μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης που θεσπίστηκε
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη
θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του
κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης
Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή
της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27), για την επαλήθευση της εφαρμογής του
κεκτημένου του Σένγκεν και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ιδίως όσον αφορά τα έξοδα αποστολής
για εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις,
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– να βελτιώνουν τη γνώση και την κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη και στις
τρίτες χώρες μέσω της ανάλυσης, της αξιολόγησης και της στενής παρακολούθησης των πολιτικών, 

– να στηρίζουν την ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων κοινών στατιστικών
εργαλείων, καθώς και μεθόδων και κοινών δεικτών,

– να στηρίζουν και να παρακολουθούν την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και τους στόχους πολιτικής
της Ένωσης στα κράτη μέλη και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό τους, μεταξύ
άλλων όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στον
βαθμό στον οποίο αφορούν το πεδίο εφαρμογής του παρόντος μέσου,

– να προωθούν τη δημιουργία δικτύων, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό και τη διάδοση βέλτιστων
πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο,

– να προωθούν σχέδια που αποσκοπούν στην εναρμόνιση και στη διαλειτουργικότητα των μέτρων που
συνδέονται με τη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα της Ένωσης, με στόχο την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης των συνόρων,

– να βελτιώνουν τις γνώσεις για τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων
φορέων και του κοινού, περιλαμβανομένης της εταιρικής προβολής των πολιτικών και των στόχων της
Ένωσης, 

– να αναπτύσσουν την ικανότητα των ευρωπαϊκών δικτύων να αξιολογούν, να προωθούν, να στηρίζουν
και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης,

– να στηρίζουν κατεξοχήν καινοτόμα σχέδια που αναπτύσσουν νέες μεθόδους και/ή τεχνολογίες, με
δυνατότητα μεταφοράς στα άλλα κράτη μέλη, και ιδίως σχεδίων που αποσκοπούν στη δοκιμή και
επικύρωση ερευνητικών σχεδίων, 

– να στηρίζουν δράσεις που αφορούν τρίτες χώρες και υλοποιούνται σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρει το
άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013,

– δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση με τις πολιτικές, τις
προτεραιότητες και τα επιτεύγματα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων της Ένωσης.

Μετά την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης χρηματοδοτική στήριξη .......... εξωτερικά σύνορα ενός ή περισσότερων
κρατών μελών.

Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή θα καλύψει τα έξοδα των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και των κρατών μελών για τις
επιτόπιες επισκέψεις αξιολόγησης (δαπάνες ταξιδίου και διαμονής) σχετικά με την εφαρμογή του
κεκτημένου του Σένγκεν. Το κόστος των προμηθειών και του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τις
επιτόπιες επισκέψεις αξιολόγησης και για την προετοιμασία και παρακολούθησή τους πρέπει να προστίθεται
στα έξοδα αυτά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Θα πρέπει να υποστηριχθούν, και όχι να διώκονται ή να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες, όσοι
διακινδυνεύουν τη ζωή τους αναζητώντας συνθήκες που δεν βρίσκουν στη χώρα τους, συχνά λόγω
καταστάσεων αστάθειας για τις οποίες η ΕΕ δεν είναι άμοιρη ευθυνών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4501 === BUDG/4501 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
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Θέση 18 02 01 01 — Στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου για τη
διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 -371 253 803 -134 568 438 p.m. p.m.

Αποθεματικό

Σύνολο 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 -371 253 803 -134 568 438 p.m. p.m.

Παρατηρήσεις:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Διαγραφή της θέσης 18 02 01 01Το Ταμείο συμβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

– τη στήριξη μιας κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας, την παροχή
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όσους ζητούν θεώρηση διαβατηρίου, την εξασφάλιση ίσης
μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης,

– τη στήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων με την προώθηση της
περαιτέρω εναρμόνισης των μέτρων που συνδέονται με τη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τα
κοινά πρότυπα της Ένωσης και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και
μεταξύ των κρατών μελών και της Frontex, για να εξασφαλιστεί, αφενός, ομοιόμορφο και υψηλό
επίπεδο ελέγχου και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, μεταξύ άλλων και μέσω της αντιμετώπισης
της παράνομης μετανάστευσης, και, αφετέρου, η ομαλή διέλευση των εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα
με το κεκτημένο του Σένγκεν, με παράλληλη διασφάλιση στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας
της πρόσβασης σε αυτή, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχουν τα κράτη μέλη στον τομέα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της μη επαναπροώθησης, και με
επικέντρωση της προσοχής στα ειδικά χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων ανθρώπων και στη
διάσταση του φύλου.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με δράσεις σε ή από κράτη μέλη, και
συγκεκριμένα τα ακόλουθα: 

– υποδομές, κτίρια και συστήματα που είναι αναγκαία στα σημεία συνοριακής διέλευσης και για την
επιτήρηση μεταξύ των σημείων συνοριακής διέλευσης με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της
μη επιτρεπόμενης διέλευσης συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης και της διασυνοριακής
εγκληματικότητας, καθώς και για τη διασφάλιση ομαλών ταξιδιωτικών ροών,

– εξοπλισμό λειτουργίας, μεταφορικά μέσα και συστήματα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τον
αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο των συνόρων και τον εντοπισμό προσώπων,

– συστήματα ΤΠ και επικοινωνίας για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα
σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα, 

– υποδομές, κτίρια, συστήματα επικοινωνίας και ΤΠ και εξοπλισμό λειτουργίας που απαιτείται για την
επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης εισόδου και την προξενική συνεργασία, καθώς και λοιπές δράσεις
που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους αιτούντες θεώρηση,

– εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού και των εν λόγω συστημάτων και την
προώθηση ποιοτικών προτύπων διαχείρισης και εκπαίδευση συνοριοφυλάκων, ενδεχομένως και σε
τρίτες χώρες, όσον αφορά την εκτέλεση των εποπτικών, συμβουλευτικών και ελεγκτικών καθηκόντων
τους με σεβασμό του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη μια
προσέγγιση βάσει φύλου, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των θυμάτων εμπορίας και παράνομης
διακίνησης ανθρώπων,

– απόσπαση αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και συμβούλων σε θέματα εγγράφων σε τρίτες
χώρες και ανταλλαγή και απόσπαση συνοριοφυλάκων μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ ενός κράτους
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μέλους και τρίτης χώρας, 

– μελέτες, εκπαίδευση, πιλοτικά σχέδια και άλλες δράσεις που δημιουργούν σταδιακά ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της
διυπηρεσιακής συνεργασίας είτε στο εσωτερικό των κρατών μελών είτε μεταξύ των κρατών μελών και
δράσεων που συνδέονται με τη διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των συστημάτων διαχείρισης
των συνόρων,

– μελέτες, πρότυπα σχέδια και δράσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή συστάσεων, επιχειρησιακών
προτύπων και βέλτιστων πρακτικών που είναι αποτέλεσμα της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών και οργανισμών της Ένωσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει δαπάνες σχετικά με δράσεις που αφορούν τρίτες χώρες ή
δράσεις εντός τρίτων χωρών, και ιδίως τις ακόλουθες: 

– πληροφοριακά συστήματα, εργαλεία ή εξοπλισμό ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και
τρίτων χωρών,

– δράσεις που αφορούν την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, καθώς
και τις κοινές επιχειρήσεις,

– έργα σε τρίτες χώρες που αποσκοπούν στη βελτίωση των συστημάτων επιτήρησης ώστε να
διασφαλίζεται η συνεργασία με το EUROSUR,

– μελέτες, σεμινάρια, εργαστήρια, διασκέψεις, εκπαίδευση, εξοπλισμό και πρότυπα σχέδια για την παροχή
τεχνικής και επιχειρησιακής εμπειρογνωμοσύνης ad hoc σε τρίτες χώρες,

– μελέτες, σεμινάρια, εργαστήρια, διασκέψεις, εκπαίδευση, εξοπλισμό και πρότυπα σχέδια για την
εφαρμογή ειδικών συστάσεων, επιχειρησιακών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών που είναι
αποτέλεσμα της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και οργανισμών της Ένωσης σε
τρίτες χώρες.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης για την κάλυψη διαφυγόντων εσόδων από τέλη για θεωρήσεις που
εκδίδονται για τον σκοπό της διέλευσης και πρόσθετα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά την εφαρμογή
του συστήματος του εγγράφου διευκόλυνσης της διέλευσης (FTD) και διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής
διέλευσης (FRTD), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 693/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου
2003, για την καθιέρωση ειδικού εγγράφου διευκόλυνσης της διέλευσης (FTD) και εγγράφου διευκόλυνσης
της σιδηροδρομικής διέλευσης (FRTD) και για την τροποποίηση της κοινής προξενικής εγκυκλίου και του
κοινού εγχειριδίου (ΕΕ L 99 της 17.4.2003, σ. 8) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 694/2003 του Συμβουλίου, 
της 14ης Απριλίου 2003, για τον ενιαίο τύπο των εγγράφων διευκόλυνσης της διέλευσης (FTD) και των
εγγράφων διευκόλυνσης της σιδηροδρομικής διέλευσης (FRTD) που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 693/2003 (ΕΕ L 99 της 17.4.2003, σ. 15).

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση
διεθνικών δράσεων ή δράσεων ειδικού ενδιαφέροντος για την Ένωση. Για να είναι επιλέξιμες για
χρηματοδότηση οι δράσεις αυτές πρέπει ειδικότερα να επιδιώκουν τους ακόλουθους στόχους: 

– να στηρίζουν δραστηριότητες προετοιμασίας και παρακολούθησης καθώς και δραστηριότητες
διοικητικού και τεχνικού χαρακτήρα, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των πολιτικών για τα
εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της διακυβέρνησης του
χώρου Σένγκεν μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης που θεσπίστηκε με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση
ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου
του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 
σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης
Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27), για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του
Σένγκεν και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ιδίως όσον αφορά τα έξοδα αποστολής για
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις,
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– να βελτιώνουν τη γνώση και την κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη και στις
τρίτες χώρες μέσω της ανάλυσης, της αξιολόγησης και της στενής παρακολούθησης των πολιτικών, 

– να στηρίζουν την ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων κοινών στατιστικών
εργαλείων, καθώς και μεθόδων και κοινών δεικτών,

– να στηρίζουν και να παρακολουθούν την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και τους στόχους πολιτικής
της Ένωσης στα κράτη μέλη και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό τους, μεταξύ
άλλων όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στον
βαθμό στον οποίο αφορούν το πεδίο εφαρμογής του παρόντος μέσου,

– να προωθούν τη δημιουργία δικτύων, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό και τη διάδοση βέλτιστων
πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο,

– να προωθούν σχέδια που αποσκοπούν στην εναρμόνιση και στη διαλειτουργικότητα των μέτρων που
συνδέονται με τη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα της Ένωσης, με στόχο την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης των συνόρων,

– να βελτιώνουν τις γνώσεις για τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων
φορέων και του κοινού, περιλαμβανομένης της εταιρικής προβολής των πολιτικών και των στόχων της
Ένωσης, 

– να αναπτύσσουν την ικανότητα των ευρωπαϊκών δικτύων να αξιολογούν, να προωθούν, να στηρίζουν
και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης,

– να στηρίζουν κατεξοχήν καινοτόμα σχέδια που αναπτύσσουν νέες μεθόδους και/ή τεχνολογίες, με
δυνατότητα μεταφοράς στα άλλα κράτη μέλη, και ιδίως σχεδίων που αποσκοπούν στη δοκιμή και
επικύρωση ερευνητικών σχεδίων, 

– να στηρίζουν δράσεις που αφορούν τρίτες χώρες και υλοποιούνται σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρει το
άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013,

– δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση με τις πολιτικές, τις
προτεραιότητες και τα επιτεύγματα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων της Ένωσης.

Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης χρηματοδοτική στήριξη για την αντιμετώπιση εκτάκτων και ειδικών
αναγκών σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δηλαδή σε μια κατάσταση επείγουσας και έκτακτης
πίεσης, κατά την οποία μεγάλος ή δυσανάλογα μεγάλος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών διέρχονται ή
αναμένεται να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

Η πίστωση αυτή θα καλύψει τα έξοδα των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και των κρατών μελών για τις
επιτόπιες επισκέψεις αξιολόγησης (δαπάνες ταξιδίου και διαμονής) σχετικά με την εφαρμογή του
κεκτημένου του Σένγκεν. Το κόστος των προμηθειών και του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τις
επιτόπιες επισκέψεις αξιολόγησης και για την προετοιμασία και παρακολούθησή τους πρέπει να προστίθεται
στα έξοδα αυτά.

Οποιαδήποτε έσοδα από τη συνεισφορά της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν θα
εγγραφούν στη θέση 6 3 1 3 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα
συμπληρωματικών πιστώσεων που θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι δράσεις αυτές πρέπει να περατωθούν διότι το κονδύλιο προάγει την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της
αντιμετώπισης της μετανάστευσης και την άρνηση και απώθηση των προσφύγων. Τα κονδύλια καλύπτουν
μεταξύ άλλων υποδομές, κτήρια και συστήματα επιτήρησης μεταξύ μεθοριακών σημείων διέλευσης, καθώς
και ενέργειες βελτίωσης των συστημάτων επιτήρησης προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεργασία με την
Eurosur. Τα κονδύλια θα ανακατανεμηθούν σε δράσεις αντιμετώπισης των πρωταρχικών αιτιών της
μετανάστευσης που είναι οι συγκρούσεις και στη μέριμνα εξεύρεσης ασφαλών και νόμιμων οδών/διόδων
για πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο/μετανάστες.
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 109 === FEMM/6014 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 02 01 01 — Στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου για τη
διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438
Αποθεματικό

Σύνολο 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η πίστωση αυτή μπορεί .......... ειδικότερα να επιδιώκουν τους ακόλουθους
στόχους:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– να στηρίζουν δραστηριότητες προετοιμασίας και παρακολούθησης καθώς και δραστηριότητες
διοικητικού και τεχνικού χαρακτήρα, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των πολιτικών για τα
εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της διακυβέρνησης του
χώρου Σένγκεν μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης που θεσπίστηκε με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση
ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου
του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 1998 
σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή της σύμβασης
Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27), για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του
Σένγκεν και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ιδίως όσον αφορά τα έξοδα αποστολής για
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις,

– να βελτιώνουν τη γνώση και την κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη και στις
τρίτες χώρες μέσω της ανάλυσης, της αξιολόγησης και της στενής παρακολούθησης των πολιτικών, 

– να στηρίζουν την ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων κοινών στατιστικών
εργαλείων, καθώς και μεθόδων και κοινών δεικτών, με δεδομένα κατανεμημένα ανά φύλο, 

– να στηρίζουν και να παρακολουθούν την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και τους στόχους πολιτικής
της Ένωσης στα κράτη μέλη και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό τους, μεταξύ
άλλων όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στον
βαθμό στον οποίο αφορούν το πεδίο εφαρμογής του παρόντος μέσου,

– να προωθούν τη δημιουργία δικτύων, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό και τη διάδοση βέλτιστων
πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο,

– να προωθούν σχέδια που αποσκοπούν στην εναρμόνιση και στη διαλειτουργικότητα των μέτρων που
συνδέονται με τη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα της Ένωσης, με στόχο την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης των συνόρων,

– να βελτιώνουν τις γνώσεις για τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων
φορέων και του κοινού, περιλαμβανομένης της εταιρικής προβολής των πολιτικών και των στόχων της
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Ένωσης, 

– να αναπτύσσουν την ικανότητα των ευρωπαϊκών δικτύων να αξιολογούν, να προωθούν, να στηρίζουν
και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης,

– να στηρίζουν κατεξοχήν καινοτόμα σχέδια που αναπτύσσουν νέες μεθόδους και/ή τεχνολογίες, με
δυνατότητα μεταφοράς στα άλλα κράτη μέλη, και ιδίως σχεδίων που αποσκοπούν στη δοκιμή και
επικύρωση ερευνητικών σχεδίων, 

– να στηρίζουν δράσεις που αφορούν τρίτες χώρες και υλοποιούνται σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρει το
άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013,

– δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση με τις πολιτικές, τις
προτεραιότητες και τα επιτεύγματα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων της Ένωσης.

Μετά την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή θα καλύψει τα έξοδα των εμπειρογνωμόνων .......... παρακολούθησή τους πρέπει να
προστίθεται στα έξοδα αυτά.

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Τα τυχόνΟποιαδήποτε έσοδα από τη συνεισφορά της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του
Λιχτενστάιν θα εγγραφούν στη θέση 6 3 1 3 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα
συμπληρωματικών πιστώσεων που θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Τα κατανεμημένα ανά φύλο δεδομένα μπορούν να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες όσον αφορά τις
τάσεις μετανάστευσης, περιλαμβανομένων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με θύματα εμπορίας
ανθρώπων. Αυτές οι αναλύσεις μπορούν να συμβάλουν στην κατάρτιση περισσότερο εξατομικευμένων
απαντήσεων πολιτικής.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1076 === GUE//7316 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 18 02 01 01 — Στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου για τη
διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 01 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438

Αποθεματικό

Σύνολο 363 148 896 123 964 370 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438 371 253 803 134 568 438

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:

Το Ταμείο συμβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– διασφάλισητη στήριξη μιας κοινής πολιτικής για την ταχεία χορήγηση θεωρήσεων προκειμένου να
διευκολύνεται η μετακίνηση, να παρέχεται υπηρεσίαγια τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας, την
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παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όσους ζητούν θεώρηση, και να εξασφαλίζεται η ίση
μεταχείρισηθεώρηση διαβατηρίου, την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών, 
όπως επίσης χωρών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης,

– να δημιουργηθούν ασφαλείς και νόμιμες μεταναστευτικές οδοί·
– ανταλλαγήτη στήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων με την προώθηση

της περαιτέρω εναρμόνισης των μέτρων που συνδέονται με τη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τα
κοινά πρότυπα της Ένωσης και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών,μελών
και μεταξύ των κρατών μελών και της Frontex, για να εξασφαλιστεί, αφενός, ομοιόμορφο και υψηλό
επίπεδο ελέγχου και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, μεταξύ άλλων και μέσω της αντιμετώπισης
της παράνομης μετανάστευσης, και, αφετέρου, η ομαλή διέλευση των εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα
με το κεκτημένο του Σένγκεν, με παράλληλη διασφάλιση στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας
της πρόσβασης σε διεθνή προστασία στα άτομα που τη χρειάζονται,αυτή, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις
που υπέχουν τα κράτη μέλη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
αρχής της μη επαναπροώθησης, και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικώνμε
επικέντρωση της προσοχής στα ειδικά χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων και της
διάστασηςανθρώπων και στη διάσταση του φύλου.

Μετά την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με δράσεις σε ή από κράτη μέλη, και
συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– υποδομές, κτίρια και συστήματα που είναι αναγκαία στα σημεία συνοριακής διέλευσης και για την
επιτήρηση μεταξύ των σημείων συνοριακής διέλευσης,διέλευσης με σκοπό την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της μη επιτρεπόμενης διέλευσης συνόρων, της παράνομης μετανάστευσης και της
διασυνοριακής εγκληματικότητας, καθώς και για τη διασφάλιση ομαλών ταξιδιωτικών ροών, μέσω της
δημιουργίας ασφαλών και νόμιμων οδών μετανάστευσης,

– εξοπλισμό λειτουργίας, μεταφορικά μέσα και συστήματα επικοινωνίας που είναι αναγκαία για τον
αποτελεσματικό και ασφαλή έλεγχο των συνόρων,συνόρων και τον εντοπισμό προσώπων,

– συστήματα ΤΠ και επικοινωνίας για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα
σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα, 

– υποδομές, κτίρια, συστήματα επικοινωνίας και ΤΠ και εξοπλισμό λειτουργίας που απαιτείται για την
ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης εισόδου και την προξενική συνεργασία, καθώς και
λοιπές δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους αιτούντες θεώρηση,

– επαγγελματική κατάρτισηεκπαίδευση σχετικά με τη χρήση του εν λόγω εξοπλισμού και των εν λόγω
συστημάτων και την προώθηση ποιοτικών προτύπων διαχείρισης,διαχείρισης και εκπαίδευση
συνοριοφυλάκων, ενδεχομένως και σε τρίτες χώρες, όσον αφορά την εκτέλεση των εποπτικών, 
συμβουλευτικών και ελεγκτικών καθηκόντων τους με σεβασμό του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, και λαμβανομένηςλαμβάνοντας υπόψη μιας προσέγγισης με γνώμονα το φύλο,μια
προσέγγιση βάσει φύλου, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού των θυμάτων εμπορίας,εμπορίας και
παράνομης διακίνησης ανθρώπων,

– απόσπαση αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης και συμβούλων σε θέματα εγγράφων σε τρίτες
χώρες και ανταλλαγή και απόσπαση συνοριοφυλάκων μεταξύ των κρατών μελών ή μεταξύ ενός κράτους
μέλους και τρίτης χώρας, 

– μελέτες, εκπαίδευση, πιλοτικά σχέδια και άλλες δράσεις που δημιουργούν σταδιακά ένα ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 515/2014, συμπεριλαμβανομένων δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της
διυπηρεσιακής συνεργασίας είτε στο εσωτερικό των κρατών μελών είτε μεταξύ των κρατών μελών και
δράσεων που συνδέονται με τη διαλειτουργικότητα και την εναρμόνιση των συστημάτων διαχείρισης
των συνόρων,
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– μελέτες, δοκιμαστικάπρότυπα σχέδια και δράσεις που αποσκοπούν στην εφαρμογή συστάσεων, 
επιχειρησιακών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών που είναι αποτέλεσμα της επιχειρησιακής
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.μελών και οργανισμών της Ένωσης.

Μετά την παράγραφο:

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η πίστωση αυτή μπορεί .......... ειδικότερα να επιδιώκουν τους ακόλουθους
στόχους:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
– να στηρίζουν δραστηριότητες προετοιμασίας και παρακολούθησης καθώς και δραστηριότητες

διοικητικού και τεχνικού χαρακτήραχαρακτήρα, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των πολιτικών
για τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της διακυβέρνησης
του χώρου Σένγκεν μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του μηχανισμού αξιολόγησης που θεσπίστηκε
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη
θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του
κεκτημένου του Σένγκεν και την κατάργηση της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της 16ης
Σεπτεμβρίου 1998 σχετικά με τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής για την αξιολόγηση και την εφαρμογή
της σύμβασης Σένγκεν (ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27), για την επαλήθευση της εφαρμογής του
κεκτημένου του Σένγκεν και του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, ιδίως όσον αφορά τα έξοδα αποστολής
για εμπειρογνώμονες της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν σε επιτόπιες επισκέψεις,

– να βελτιώνουν τη γνώση και την κατανόηση της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη και στις
τρίτες χώρες μέσω της ανάλυσης, της αξιολόγησης και της στενής παρακολούθησης των πολιτικών, 

– να στηρίζουν την ανάπτυξη στατιστικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων κοινών στατιστικών
εργαλείων, καθώς και μεθόδων και κοινών δεικτών,

– να στηρίζουν και να παρακολουθούν την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και τους στόχους πολιτικής
της Ένωσης στα κράτη μέλη και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπό τους, μεταξύ
άλλων όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στον
βαθμό στον οποίο αφορούν το πεδίο εφαρμογής του παρόντος μέσου,

– να προωθούν τη δημιουργία δικτύων, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό και τη διάδοση βέλτιστων
πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων σε ευρωπαϊκό
επίπεδο,

– να προωθούν σχέδια που αποσκοπούν στην εναρμόνιση και στη διαλειτουργικότητα των μέτρων που
συνδέονται με τη διαχείριση των συνόρων σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα της Ένωσης, με στόχο την
ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης των συνόρων,

– να βελτιώνουν τις γνώσεις για τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων
φορέων και του κοινού, περιλαμβανομένης της εταιρικής προβολής των πολιτικών και των στόχων της
Ένωσης, 

– να αναπτύσσουν την ικανότητα των ευρωπαϊκών δικτύων να αξιολογούν, να προωθούν, να στηρίζουν
και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης,

– να στηρίζουν κατεξοχήν καινοτόμα σχέδια που αναπτύσσουν νέες μεθόδους και/ή τεχνολογίες, με
δυνατότητα μεταφοράς στα άλλα κράτη μέλη, και ιδίως σχεδίων που αποσκοπούν στη δοκιμή και
επικύρωση ερευνητικών σχεδίων, 

– να στηρίζουν δράσεις που αφορούν τρίτες χώρες και υλοποιούνται σε τρίτες χώρες, όπως αναφέρει το
άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013,

– δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση με τις πολιτικές, τις
προτεραιότητες και τα επιτεύγματα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων της Ένωσης.

Μετά την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή καλύπτει επίσης χρηματοδοτική στήριξη .......... εξωτερικά σύνορα ενός ή περισσότερων
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κρατών μελών.

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

.Η πίστωση αυτή θα καλύψει τα έξοδα των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και των κρατών μελών για τις
επιτόπιες επισκέψεις αξιολόγησης (δαπάνες ταξιδίου και διαμονής) σχετικά με την εφαρμογή του
κεκτημένου του Σένγκεν. Το κόστος των προμηθειών και του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τις
επιτόπιες επισκέψεις αξιολόγησης και για την προετοιμασία και παρακολούθησή τους πρέπει να προστίθεται
στα έξοδα αυτά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Θα πρέπει να υποστηριχθούν, και όχι να διώκονται ή να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες, όσοι
διακινδυνεύουν τη ζωή τους αναζητώντας συνθήκες που δεν βρίσκουν στη χώρα τους, συχνά λόγω
καταστάσεων αστάθειας για τις οποίες η ΕΕ δεν είναι άμοιρη ευθυνών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4057 === BUDG/4057 ===

Κατάθεση: Bas Belder

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 02 01 02 — Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και
καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των κρίσεων

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456
Αποθεματικό

Σύνολο 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δράσεις στα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:
– ενέργειες για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών επιβολής

του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα της Ένωσης και μεταξύ τους, 
ιδίως δε με την Ευρωπόλ και την Eurojust, των κοινών ομάδων έρευνας και όλων των άλλων μορφών
κοινής διασυνοριακής δράσης, για την πρόσβαση σε πληροφορίες και την ανταλλαγή πληροφοριών και
για τις διαλειτουργικές τεχνολογίες,

– ανάπτυξη πρωτοβουλιών κατά της τρομοκρατίας με σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλων
απαντήσεων σε αναδυόμενες απειλές, περιλαμβανομένων των απειλών που έχουν σχέση με την
ενδογενή ριζοσπαστικοποίηση και τους αλλοδαπούς μαχητές οι οποίοι είτε βρίσκονται στο εξωτερικό
είτε έρχονται ή επιστρέφουν σε ένα ή περισσότερα (υποφήφια) κράτη μέλη,

– σχέδια που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση
τεχνογνωσίας, πείρας και ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών, την κοινή αντίληψη και
πρόβλεψη καταστάσεων, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τη
διαλειτουργικότητα,

– δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων μελετών και
εκτιμήσεων απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων, τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με τις
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προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που
έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

– δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας, 
– αγορά, συντήρηση ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ΤΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014, και/ή περαιτέρω αναβάθμιση συστημάτων ΤΠ και τεχνικού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων του έλεγχου συμβατότητας των συστημάτων, ασφαλών
εγκαταστάσεων, υποδομών, σχετικών κτιρίων και συστημάτων, ειδικότερα συστημάτων τεχνολογίας της
πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εξαρτημάτων τους, μεταξύ άλλων με σκοπό την
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοεγκλήματος, κυρίως μέσω
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα,

– ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης και των κοινών ασκήσεων ή προγραμμάτων,

– τα μέτρα ανάπτυξης, μετάδοσης, δοκιμής και έγκρισης νέων μεθόδων ή τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών σχεδίων και των μέτρων παρακολούθησης ερευνητικών σχεδίων
στον τομέα της ασφάλειας που χρηματοδοτούνται από την Ένωση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες κατά της τρομοκρατίας για να αντιμετωπισθούν δεόντως οι
αναδυόμενες απειλές όπως η ενδογενής ριζοσπαστικοποίησης και οι αλλοδαποί μαχητές.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4497 === BUDG/4497 ===

Κατάθεση: Martina Anderson, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 
Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 18 02 01 02 — Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και
καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των κρίσεων

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 142 444 936 69 262 544 300 000 000 150 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 142 444 936 69 262 544 300 000 000 150 000 000

Παρατηρήσεις:
Πριν από την παράγραφο:

Το Ταμείο συμβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη της μετεγκατάστασης προσώπων που ζητούν διεθνή
προστασία, από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλα κράτη μέλη.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Κρίνεται αναγκαία η διαίρεση των διαφόρων γραμμών του προϋπολογισμού για το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια του Ταμείου. Το προτεινόμενο ποσό
αποτελεί αύξηση, κατά 150 εκατομμύρια, των 150 εκατομμυρίων που προτείνει η Επιτροπή, λαμβανομένων
υπόψη του αυξημένου αριθμού αφίξεων προσώπων που ζητούν προστασία και της επείγουσας ανάγκης τους
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για μετεγκατάσταση. Τα διατιθέμενα κονδύλια προέρχονται από την ανακατανομή του προϋπολογισμού του
FRONTEX και της γραμμής του προϋπολογισμού για την επιστροφή.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4498 === BUDG/4498 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Pablo Iglesias, Sofia Sakorafa, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 18 02 01 02 — Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και
καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των κρίσεων

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456

Αποθεματικό

Σύνολο 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:

Το Ταμείο συμβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

— πρόληψη του εγκλήματος, πάταξη του σοβαρού διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, και ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών των
κρατών μελών και με τις αντίστοιχες τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς,
— βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών και της Ένωσης να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους
κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια, 
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

– πρόληψη του εγκλήματος, καταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, και ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ
των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων εθνικών αρχών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με την
Ευρωπόλ ή άλλα αρμόδια όργανα της Ένωσης και με τις σχετικές τρίτες χώρες και διεθνείς
οργανισμούς.

– βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών και της Ένωσης να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους
κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις κρίσεις και να προετοιμάζονται και να προστατεύουν
τους πολίτες και τις ζωτικής σημασίας υποδομές από τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλους κινδύνους που
συνδέονται με την ασφάλεια. 

Μετά την παράγραφο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δράσεις στα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

— δράσεις για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού και όλων των άλλων
μορφών κοινής διασυνοριακής δράσης, της πρόσβασης και της ανταλλαγής πληροφοριών και των
διαλειτουργικών τεχνολογιών,
— σχέδια που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση
τεχνογνωσίας, πείρας και ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών, την κοινή αντίληψη και
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πρόβλεψη καταστάσεων, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τη
διαλειτουργικότητα,
— δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων μελετών και
εκτιμήσεων απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων, τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με τις
προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που
έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
— δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας, 
— αγορά, συντήρηση ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ΤΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των
στόχων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014, και/ή περαιτέρω αναβάθμιση συστημάτων ΤΠ και
τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων του έλεγχου συμβατότητας των συστημάτων, ασφαλών
εγκαταστάσεων, υποδομών, σχετικών κτιρίων και συστημάτων, ειδικότερα συστημάτων τεχνολογίας της
πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εξαρτημάτων τους,
— ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης και των κοινών ασκήσεων ή προγραμμάτων,
— μέτρα ανάπτυξης, μετάδοσης, δοκιμής και έγκρισης νέων μεθόδων ή τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών σχεδίων και των μέτρων παρακολούθησης ερευνητικών σχεδίων
στον τομέα της ασφάλειας που χρηματοδοτούνται από την Ένωση.
Η πίστωση αυτή υποστηρίζει επίσης ενέργειες σε σχέση με ή σε τρίτες χώρες, ειδικότερα δε:
— δράσεις για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού και όλων των άλλων
μορφών κοινής διασυνοριακής δράσης, της πρόσβασης και της ανταλλαγής πληροφοριών και των
διαλειτουργικών τεχνολογιών,
— τη δικτύωση, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό, την
ανταλλαγή και τη διάδοση τεχνογνωσίας, εμπειριών και ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών, 
την κοινή αντίληψη και πρόβλεψη καταστάσεων, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
και τη διαλειτουργικότητα,
— ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών.
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
– ενέργειες για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών επιβολής

του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα της Ένωσης και μεταξύ τους, 
ιδίως δε με την Ευρωπόλ και την Eurojust, των κοινών ομάδων έρευνας και όλων των άλλων μορφών
κοινής διασυνοριακής δράσης, για την πρόσβαση σε πληροφορίες και την ανταλλαγή πληροφοριών και
για τις διαλειτουργικές τεχνολογίες,

– σχέδια που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση
τεχνογνωσίας, πείρας και ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών, την κοινή αντίληψη και
πρόβλεψη καταστάσεων, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τη
διαλειτουργικότητα,

– δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων μελετών και
εκτιμήσεων απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων, τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με τις
προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που
έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

– δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας, 

– αγορά, συντήρηση ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ΤΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014, και/ή περαιτέρω αναβάθμιση συστημάτων ΤΠ και τεχνικού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων του έλεγχου συμβατότητας των συστημάτων, ασφαλών
εγκαταστάσεων, υποδομών, σχετικών κτιρίων και συστημάτων, ειδικότερα συστημάτων τεχνολογίας της
πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εξαρτημάτων τους, μεταξύ άλλων με σκοπό την
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ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοεγκλήματος, κυρίως μέσω
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα,

– ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης και των κοινών ασκήσεων ή προγραμμάτων,

– τα μέτρα ανάπτυξης, μετάδοσης, δοκιμής και έγκρισης νέων μεθόδων ή τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών σχεδίων και των μέτρων παρακολούθησης ερευνητικών σχεδίων
στον τομέα της ασφάλειας που χρηματοδοτούνται από την Ένωση.

Η πίστωση προορίζεται επίσης να καλύψει δράσεις που αφορούν τρίτες χώρες ή δράσεις εντός τρίτων
χωρών, και ιδίως τις ακόλουθες:

– δράσεις για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών επιβολής του
νόμου, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ομάδων έρευνας και όλων των άλλων μορφών κοινής
διασυνοριακής δράσης, την πρόσβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών και τις διαλειτουργικές
τεχνολογίες,

– δικτύωση, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση, αμοιβαία μάθηση, εντοπισμό, ανταλλαγή και διάδοση
τεχνογνωσίας, εμπειριών και ορθών πρακτικών, ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή αντίληψη και
πρόβλεψη καταστάσεων, σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και διαλειτουργικότητα,

– ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών.
Μετά την παράγραφο:

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η πίστωση αυτή μπορεί .......... απειλών και κινδύνων, και υποστηρίζουν
ειδικότερα:

Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

— προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής
φύσεως, καθώς και δραστηριότητες για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού αξιολόγησης, που είναι
απαραίτητες για την εφαρμογή των πολιτικών στους τομείς της αστυνομικής συνεργασίας, της
πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, και της διαχείρισης κρίσεων,
— διεθνικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος και μία
τρίτη χώρα,
— δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων
απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων, τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες και
πρωτοβουλίες που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που έχουν υιοθετηθεί από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
— σχέδια που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών και
καινοτόμων προσεγγίσεων σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών,
— σχέδια που υποστηρίζουν την ανάπτυξη μεθοδολογικών, κυρίως στατιστικών, εργαλείων και μεθόδων
και κοινών δεικτών,
— την απόκτηση, τη συντήρηση και/ή την περαιτέρω αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού, 
εμπειρογνωμοσύνης, εγκαταστάσεων, υποδομών, κτιρίων και συστημάτων ασφάλειας, ιδιαίτερα
συστημάτων ΤΠΕ και των εξαρτημάτων τους σε ενωσιακό επίπεδο, 
— ιδιαίτερα καινοτόμα σχέδια, τα οποία αναπτύσσουν νέες μεθόδους και/ή εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες
που θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλα κράτη μέλη, ειδικότερα δε σχέδια για τον έλεγχο και την
επικύρωση των αποτελεσμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ένωση ερευνητικών σχεδίων στον τομέα
της ασφάλειας,
— μελέτες και δοκιμαστικά σχέδια,
Η πίστωση αυτή υποστηρίζει επίσης ενέργειες σε σχέση με ή σε τρίτες χώρες, ειδικότερα δε:
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— δράσεις για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού και όλων των άλλων
μορφών κοινής διασυνοριακής δράσης, της πρόσβασης και της ανταλλαγής πληροφοριών και των
διαλειτουργικών τεχνολογιών,
— τη δικτύωση, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό, την
ανταλλαγή και τη διάδοση τεχνογνωσίας, εμπειριών και ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών, 
την κοινή αντίληψη και πρόβλεψη καταστάσεων, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
και τη διαλειτουργικότητα,
— την αγορά, συντήρηση και/ή περαιτέρω αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων ΤΠΕ και των εξαρτημάτων τους, 
— την ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης,
— δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας,
— τις εκτιμήσεις απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων,
— μελέτες και δοκιμαστικά σχέδια,
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
– προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής

φύσεως, καθώς και δραστηριότητες για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού αξιολόγησης, που είναι
απαραίτητες για την εφαρμογή των πολιτικών στους τομείς της αστυνομικής συνεργασίας, της
πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, και της διαχείρισης κρίσεων,

– διεθνικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος και μία τρίτη
χώρα,

– δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων
απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων, τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με προτεραιότητες και
πρωτοβουλίες που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που έχουν υιοθετηθεί από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και σχέδια παρακολούθησης της εφαρμογής του
ενωσιακού δικαίου και των στόχων της ενωσιακής πολιτικής στα κράτη μέλη,

– σχέδια που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών και
καινοτόμων προσεγγίσεων σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών,

– σχέδια που υποστηρίζουν την ανάπτυξη μεθοδολογικών, κυρίως στατιστικών, εργαλείων και μεθόδων
και κοινών δεικτών,

– την απόκτηση, τη συντήρηση και/ή την περαιτέρω αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού, 
εμπειρογνωμοσύνης, ασφαλών εγκαταστάσεων, υποδομών, σχετικών κτιρίων και συστημάτων, ιδιαίτερα
συστημάτων ΤΠΕ και των εξαρτημάτων τους σε ενωσιακό επίπεδο, μεταξύ άλλων με σκοπό την
ευρωπαϊκή συνεργασία για την κυβερνοασφάλεια και την καταστολή του κυβερνοεγκλήματος, κυρίως
μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα, 

– σχέδια που καθιστούν καλύτερα γνωστές τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης στους
ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής προβολής των
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 

– ιδιαίτερα καινοτόμα σχέδια, τα οποία αναπτύσσουν νέες μεθόδους και/ή εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες
που θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλα κράτη μέλη, ειδικότερα δε σχέδια για τον έλεγχο και την
επικύρωση των αποτελεσμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ένωση ερευνητικών σχεδίων στον τομέα
της ασφάλειας,

– μελέτες και δοκιμαστικά σχέδια,

– δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση με τις πολιτικές, τις
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προτεραιότητες και τα επιτεύγματα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων της Ένωσης.

Η πίστωση αυτή υποστηρίζει επίσης ενέργειες σε σχέση με ή σε τρίτες χώρες, ειδικότερα δε:

– τις ενέργειες για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών
επιβολής του νόμου και, όπου έχει εφαρμογή, διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των κοινών
ομάδων έρευνας και όλων των άλλων μορφών κοινής διασυνοριακής δράσης, της πρόσβασης σε
πληροφορίες και της ανταλλαγής πληροφοριών και των διαλειτουργικών τεχνολογιών,

– τη δικτύωση, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό, την
ανταλλαγή και τη διάδοση τεχνογνωσίας, εμπειριών και ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή
πληροφοριών, την κοινή αντίληψη και πρόβλεψη καταστάσεων, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων
καταστάσεων και τη διαλειτουργικότητα,

– την αγορά, συντήρηση και/ή περαιτέρω αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων ΤΠΕ και των εξαρτημάτων τους,

– την ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης,

– τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας,
– τις εκτιμήσεις απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων,

– τις μελέτες και τα πιλοτικά σχέδια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η διαφύλαξη της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
μπορεί να δικαιολογεί μέτρα ασφάλειας τα οποία επιβάλλουν δράσεις καταναγκασμού και επαγρύπνησης
που υπονομεύουν τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις εγγυήσεις υπέρ των λαών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4499 === BUDG/4499 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 02 01 02 — Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και
καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των κρίσεων

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 -157 555 064 -80 737 456 p.m. p.m.
Αποθεματικό

Σύνολο 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 -157 555 064 -80 737 456 p.m. p.m.

Παρατηρήσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Το Ταμείο συμβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

– πρόληψη του εγκλήματος, καταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, και ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ
των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων εθνικών αρχών των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με την
Ευρωπόλ ή άλλα αρμόδια όργανα της Ένωσης και με τις σχετικές τρίτες χώρες και διεθνείς
οργανισμούς.

– βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών και της Ένωσης να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους
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κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια και τις κρίσεις και να προετοιμάζονται και να προστατεύουν
τους πολίτες και τις ζωτικής σημασίας υποδομές από τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλους κινδύνους που
συνδέονται με την ασφάλεια. 

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δράσεις στα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα: 

– ενέργειες για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών επιβολής
του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα της Ένωσης και μεταξύ τους, 
ιδίως δε με την Ευρωπόλ και την Eurojust, των κοινών ομάδων έρευνας και όλων των άλλων μορφών
κοινής διασυνοριακής δράσης, για την πρόσβαση σε πληροφορίες και την ανταλλαγή πληροφοριών και
για τις διαλειτουργικές τεχνολογίες,

– σχέδια που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση
τεχνογνωσίας, πείρας και ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών, την κοινή αντίληψη και
πρόβλεψη καταστάσεων, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τη
διαλειτουργικότητα,

– δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων μελετών και
εκτιμήσεων απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων, τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με τις
προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που
έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

– δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας, 
– αγορά, συντήρηση ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ΤΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014, και/ή περαιτέρω αναβάθμιση συστημάτων ΤΠ και τεχνικού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων του έλεγχου συμβατότητας των συστημάτων, ασφαλών
εγκαταστάσεων, υποδομών, σχετικών κτιρίων και συστημάτων, ειδικότερα συστημάτων τεχνολογίας της
πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εξαρτημάτων τους, μεταξύ άλλων με σκοπό την
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοεγκλήματος, κυρίως μέσω
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα,

– ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης και των κοινών ασκήσεων ή προγραμμάτων,

– τα μέτρα ανάπτυξης, μετάδοσης, δοκιμής και έγκρισης νέων μεθόδων ή τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών σχεδίων και των μέτρων παρακολούθησης ερευνητικών σχεδίων
στον τομέα της ασφάλειας που χρηματοδοτούνται από την Ένωση.

Η πίστωση προορίζεται επίσης να καλύψει δράσεις που αφορούν τρίτες χώρες ή δράσεις εντός τρίτων
χωρών, και ιδίως τις ακόλουθες:

– δράσεις για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών επιβολής του
νόμου, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ομάδων έρευνας και όλων των άλλων μορφών κοινής
διασυνοριακής δράσης, την πρόσβαση και την ανταλλαγή πληροφοριών και τις διαλειτουργικές
τεχνολογίες,

– δικτύωση, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση, αμοιβαία μάθηση, εντοπισμό, ανταλλαγή και διάδοση
τεχνογνωσίας, εμπειριών και ορθών πρακτικών, ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή αντίληψη και
πρόβλεψη καταστάσεων, σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και διαλειτουργικότητα,

– ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών.
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση
διεθνικών δράσεων ή δράσεων ειδικού ενδιαφέροντος για την Ένωση που αφορούν τους γενικούς, ειδικούς
και επιχειρησιακούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3 του προτεινόμενου κανονισμού [COM(2011) 753 
τελικό]. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι ενωσιακές ενέργειες που ευθυγραμμίζονται με τις
προτεραιότητες και πρωτοβουλίες οι οποίες προσδιορίζονται σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που έχουν
υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στις σχετικές ενωσιακές στρατηγικές, 
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κύκλους πολιτικής, προγράμματα, εκτιμήσεις απειλών και κινδύνων, και υποστηρίζουν ειδικότερα:

– προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής
φύσεως, καθώς και δραστηριότητες για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού αξιολόγησης, που είναι
απαραίτητες για την εφαρμογή των πολιτικών στους τομείς της αστυνομικής συνεργασίας, της
πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας, και της διαχείρισης κρίσεων,

– διεθνικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή ένα κράτος μέλος και μία τρίτη
χώρα,

– δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων
απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων, τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με προτεραιότητες και
πρωτοβουλίες που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που έχουν υιοθετηθεί από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και σχέδια παρακολούθησης της εφαρμογής του
ενωσιακού δικαίου και των στόχων της ενωσιακής πολιτικής στα κράτη μέλη,

– σχέδια που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών και
καινοτόμων προσεγγίσεων σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγών,

– σχέδια που υποστηρίζουν την ανάπτυξη μεθοδολογικών, κυρίως στατιστικών, εργαλείων και μεθόδων
και κοινών δεικτών,

– την απόκτηση, τη συντήρηση και/ή την περαιτέρω αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού, 
εμπειρογνωμοσύνης, ασφαλών εγκαταστάσεων, υποδομών, σχετικών κτιρίων και συστημάτων, ιδιαίτερα
συστημάτων ΤΠΕ και των εξαρτημάτων τους σε ενωσιακό επίπεδο, μεταξύ άλλων με σκοπό την
ευρωπαϊκή συνεργασία για την κυβερνοασφάλεια και την καταστολή του κυβερνοεγκλήματος, κυρίως
μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα, 

– σχέδια που καθιστούν καλύτερα γνωστές τις πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης στους
ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εταιρικής προβολής των
πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, 

– ιδιαίτερα καινοτόμα σχέδια, τα οποία αναπτύσσουν νέες μεθόδους και/ή εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες
που θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλα κράτη μέλη, ειδικότερα δε σχέδια για τον έλεγχο και την
επικύρωση των αποτελεσμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ένωση ερευνητικών σχεδίων στον τομέα
της ασφάλειας,

– μελέτες και δοκιμαστικά σχέδια,

– δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης και επικοινωνίας σε σχέση με τις πολιτικές, τις
προτεραιότητες και τα επιτεύγματα στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων της Ένωσης.

Η πίστωση αυτή υποστηρίζει επίσης ενέργειες σε σχέση με ή σε τρίτες χώρες, ειδικότερα δε:
– τις ενέργειες για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών

επιβολής του νόμου και, όπου έχει εφαρμογή, διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των κοινών
ομάδων έρευνας και όλων των άλλων μορφών κοινής διασυνοριακής δράσης, της πρόσβασης σε
πληροφορίες και της ανταλλαγής πληροφοριών και των διαλειτουργικών τεχνολογιών,

– τη δικτύωση, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό, την
ανταλλαγή και τη διάδοση τεχνογνωσίας, εμπειριών και ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή
πληροφοριών, την κοινή αντίληψη και πρόβλεψη καταστάσεων, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων
καταστάσεων και τη διαλειτουργικότητα,

– την αγορά, συντήρηση και/ή περαιτέρω αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων ΤΠΕ και των εξαρτημάτων τους,

– την ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης,

– τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας,
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– τις εκτιμήσεις απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων,
– τις μελέτες και τα πιλοτικά σχέδια.

Η πίστωση αυτή χρησιμοποιείται για τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης για να αντιμετωπισθούν
επείγουσες και ειδικές ανάγκες σε περίπτωση κατάστασης επείγοντος, ήτοι σε κάθε σχετικό με την
ασφάλεια περιστατικό ή νέα απειλή που έχει ή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των
προσώπων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Νομικές βάσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου
2014, για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου για τη χρηματοδοτική
στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της
διαχείρισης των κρίσεων, και για την κατάργηση της απόφασης 2007/125/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 
της 20.5.2014, σ. 93).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου
2014, σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και
καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 112).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Οι δράσεις που υπάγονται στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας πρέπει να τερματιστούν διότι το Ταμείο
ενισχύει την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της μετανάστευσης και της άμυνας εναντίον των προσφύγων, 
την άρνηση και την απώθηση τους. Με τον τρόπο αυτό συγχέεται ακόμη περισσότερο η εσωτερική και η
εξωτερική ασφάλεια με τις ανωτέρω δράσεις που υποτίθεται ότι δίνουν συνέχεια σε ερευνητικά
προγράμματα της Ένωσης σε θέματα ασφάλειας. Οι πόροι πρέπει να ανακατανεμηθούν σε χρήσεις αμιγώς
πολιτικής φύσης, όπως είναι λόγου χάρη η αντιμετώπιση του βαθέως αιτίου της μετανάστευσης, της
ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 661 === EFDD/7897 ===

Κατάθεση: Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 18 02 01 02 — Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και
καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των κρίσεων

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 19 262 544 157 555 064 100 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 19 262 544 157 555 064 100 000 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το παρόν κονδύλι αποτελεί προτεραιότητα που θα πρέπει να στηριχθεί.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1077 === GUE//7317 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Θέση 18 02 01 02 — Πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και
καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και των κρίσεων

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 02 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456

Αποθεματικό

Σύνολο 175 531 924 75 079 122 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456 157 555 064 80 737 456

Παρατηρήσεις:
Μετά την παράγραφο:

Το Ταμείο συμβάλλει στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– πρόληψη του εγκλήματος, πάταξη τουκαταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού διασυνοριακού και
οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, και ενίσχυση του συντονισμού και
της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων εθνικών αρχών των κρατών
μελώνμελών, μεταξύ άλλων με την Ευρωπόλ ή άλλα αρμόδια όργανα της Ένωσης και με τις
αντίστοιχεςσχετικές τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς,οργανισμούς.

– βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών και της Ένωσης να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους
κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια,ασφάλεια και τις κρίσεις και να προετοιμάζονται και να
προστατεύουν τους πολίτες και τις ζωτικής σημασίας υποδομές από τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλους
κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια.

Μετά την παράγραφο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δράσεις στα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:
Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

– δράσειςενέργειες για τη βελτίωση της αστυνομικής συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ αρχών
επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τα αρμόδια όργανα της Ένωσης και
μεταξύ τους, ιδίως δε με την Ευρωπόλ και την Eurojust, των κοινών ομάδων έρευνας και όλων των
άλλων μορφών κοινής διασυνοριακής δράσης, της πρόσβασης και της ανταλλαγήςγια την πρόσβαση σε
πληροφορίες και την ανταλλαγή πληροφοριών και των διαλειτουργικών τεχνολογιών,για τις
διαλειτουργικές τεχνολογίες,

– σχέδια που προωθούν τη δικτύωση, τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και κατανόηση, την αμοιβαία μάθηση, τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και τη διάδοση
τεχνογνωσίας, πείρας και ορθών πρακτικών, την ανταλλαγή πληροφοριών, την κοινή αντίληψη και
πρόβλεψη καταστάσεων, τον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και τη
διαλειτουργικότητα,

– δραστηριότητες ανάλυσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων μελετών και
εκτιμήσεων απειλών, κινδύνων και επιπτώσεων, τεκμηριωμένες και ευθυγραμμισμένες με τις
προτεραιότητες και πρωτοβουλίες που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως δε εκείνες που
έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

– δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και επικοινωνίας, 

– αγορά, συντήρηση ενωσιακών και εθνικών συστημάτων ΤΠ που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2014, και/ή περαιτέρω αναβάθμιση συστημάτων ΤΠ και τεχνικού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων του έλεγχου συμβατότητας των συστημάτων, ασφαλών
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εγκαταστάσεων, υποδομών, σχετικών κτιρίων και συστημάτων, ειδικότερα συστημάτων τεχνολογίας της
πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των εξαρτημάτων τους, μεταξύ άλλων με σκοπό την
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και του κυβερνοεγκλήματος, κυρίως μέσω
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα,

– ανταλλαγή, κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων των αρμοδίων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης και των κοινών ασκήσεων ή προγραμμάτων,

– τα μέτρα ανάπτυξης, μετάδοσης, δοκιμής και έγκρισης νέων μεθόδων ή τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένων των πιλοτικών σχεδίων και των μέτρων παρακολούθησης ερευνητικών σχεδίων
στον τομέα της ασφάλειας που χρηματοδοτούνται από την Ένωση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η διαφύλαξη της ασφάλειας στο έδαφος των κρατών μελών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
μπορεί να δικαιολογεί μέτρα ασφάλειας τα οποία επιβάλλουν δράσεις καταναγκασμού και επαγρύπνησης
που υπονομεύουν τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις εγγυήσεις υπέρ των λαών.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4627 === BUDG/4627 ===

Κατάθεση: Marisa Matias, Martina Anderson, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, 
João Ferreira, Josu Juaristi Abaunz, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Θέση 18 02 01 03 — Δημιουργία νέων συστημάτων ΤΠ για τη στήριξη της διαχείρισης των
μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης

Διαγράφεται: 18 02 01 03

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Δεν πιστεύουμε ότι σε καιρούς λιτότητας θα πρέπει να δαπανώνται περισσότερα χρήματα για τη δημιουργία
νέων συστημάτων ΤΠ για τη στήριξη της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, ιδίως επειδή τα
συστήματα αυτά είναι αμφιλεγόμενα τόσο από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όσο και σε
επίπεδο κόστους/αποτελεσματικότητας. Από τις εκτιμήσεις αντικτύπου της Επιτροπής δεν προκύπτει ότι
υπάρχει πιεστική κοινωνική ανάγκη για τέτοια συστήματα. Θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα
πρέπει αντίθετα να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που να συμβάλλει σε μια διαδικασία που θα καθιστά προφανή
την τρέχουσα κοινωνική και ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πολλά κράτη μέλη.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1078 === GUE//7318 ===

Κατάθεση: Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των
Βορείων Χωρών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 18 02 01 04
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 04 100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000

Ονομασία:
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Στήριξη για τις επιχειρήσεις ανεύρεσης και διάσωσης των κρατών μελών

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη στήριξη των επιχειρήσεων ανεύρεσης και διάσωσης των κρατών
μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των θανάτων στη Μεσόγειο ελλείψει ασφαλών και νόμιμων οδών εισόδου
στην Ευρώπη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες έχει αποδείξει ότι πρέπει επειγόντως η ΕΕ να
υποστηρίξει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των κρατών μελών. Καθώς ο FRONTEX δεν έχει
εντολή να διενεργεί έγκαιρες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ θα
πρέπει να κατευθύνεται απευθείας στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την έρευνα και τη
διάσωση. Τούτο θα είναι καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο. Η νέα αυτή πίστωση προέρχεται από
περικοπή του προϋπολογισμού του FRONTEX. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4496 === BUDG/4496 ===

Κατάθεση: Martina Anderson, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, 
Josu Juaristi Abaunz, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 
Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 18 02 01 04
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 04 100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000

Αποθεματικό

Σύνολο 100 000 000 70 000 000 100 000 000 70 000 000

Ονομασία:
Στήριξη για τις επιχειρήσεις ανεύρεσης και διάσωσης των κρατών μελών

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη στήριξη των επιχειρήσεων ανεύρεσης και διάσωσης των κρατών
μελών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των θανάτων στη Μεσόγειο ελλείψει ασφαλών και νόμιμων οδών εισόδου
στην Ευρώπη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες έχει αποδείξει ότι η ΕΕ πρέπει επειγόντως να
υποστηρίξει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των κρατών μελών. Καθώς ο FRONTEX δεν έχει
εντολή να διενεργεί έγκαιρες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ θα
πρέπει να κατευθύνεται απευθείας στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την έρευνα και τη
διάσωση. Η μέθοδος αυτή θα ήταν καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη. Η νέα αυτή πίστωση
προέρχεται από περικοπή του προϋπολογισμού του FRONTEX.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 1143 === S&D//7046 ===

Κατάθεση: Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό
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Κοινοβούλιο

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Προστίθεται: 18 02 01 04
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 01 04 p.m. p.m.
Αποθεματικό

Σύνολο p.m. p.m.

Ονομασία:
Ταμείο έρευνας και διάσωσης της ΕΕ

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η παρούσα πίστωση προορίζεται για την κάλυψη δραστηριοτήτων έρευνας και διάσωσης, ιδίως στη
Μεσόγειο, οι οποίες διενεργούνται από τα κράτη μέλη και συντονίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο εισηγητής θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ενός
ταμείου έρευνας και διάσωσης της ΕΕ. Δεδομένων των ειδικών προκλήσεων, στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν
πολύ πιο σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο παρά να αυξάνεται διαρκώς ο προϋπολογισμός του
Frontex. Επιπλέον, μέσω ενός ειδικού ταμείου θα μπορούσαν να χρηματοδοτούνται και άλλες ενέργειες
εκτός από τις επιχειρήσεις του Frontex.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4364 === BUDG/4364 ===

Κατάθεση: Petri Sarvamaa, Επιτροπή Προϋπολογισμών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 18 02 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών (Frontex)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 5 000 000 5 000 000 165 886 000 165 886 000

Αποθεματικό

Σύνολο 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 5 000 000 5 000 000 165 886 000 165 886 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Με δεδομένη την αυξανόμενη μεταναστευτική πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, απαιτείται περισσότερη
χρηματοδότηση.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4381 === BUDG/4381 ===

Κατάθεση: João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Sofia 
Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês 
Cristina Zuber
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-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Άρθρο 18 02 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών (Frontex)

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m.

Αποθεματικό

Σύνολο 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m.

Παρατηρήσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προσωπικού της υπηρεσίας και τις διοικητικές
δαπάνες (τίτλοι 1 και 2), καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασίας
(τίτλος 3).

Ο Οργανισμός πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις μεταφορές
πιστώσεων μεταξύ επιχειρησιακών δαπανών και δαπανών διοικητικής λειτουργίας.

Τα ποσά που επιστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1271/2013 της Επιτροπής αποτελούν έσοδα με ειδικό προορισμό [άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του
δημοσιονομικού κανονισμού] που πρέπει να καταχωρίζονται στη θέση 6 6 0 0 της γενικής κατάστασης
εσόδων. 

Οποιαδήποτε έσοδα από τη συνεισφορά της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν θα
εγγραφούν στη θέση 6 3 1 3 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα
συμπληρωματικών πιστώσεων που θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 
στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Ο πίνακας προσωπικού του Οργανισμού περιλαμβάνεται στο παράρτημα «Προσωπικό» του παρόντος
τμήματος. 

Η συνεισφορά της Ένωσης για το 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 108 774 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου
2007, για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (ΕΕ L 199 της
31.7.2007, σ. 30).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με
τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά
σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 
295 της 6.11.2013, σ. 11).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου
2014, περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής
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συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (ΕΕ L 189 
της 27.6.2014, σ. 93).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο FRONTEX διαχειρίζεται και στρατιωτικοποιεί τη μετανάστευση. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τη
δρομολογηθείσα αποστολή ΚΠΑΑ EUNAVFOR MED. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί τέλος στον
FRONTEX και οι πόροι πρέπει να ανακατανεμηθούν σε αποστολές πολιτικής επίλυσης των διαφορών, 
διαμεσολάβησης και καταπολέμησης των βαθέων αιτίων της μετανάστευσης, όπως η φτώχεια, ο
νεοφιλελευθερισμός στο εμπόριο και στην οικονομία και οι δι' αντιπροσώπων πόλεμοι και συρράξεις.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 4507 === BUDG/4507 ===

Κατάθεση: Marisa Matias, Sofia Sakorafa

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 18 02 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών (Frontex)

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m.
Αποθεματικό

Σύνολο 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -160 886 000 -160 886 000 p.m. p.m.

Παρατηρήσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προσωπικού της υπηρεσίας και τις διοικητικές
δαπάνες (τίτλοι 1 και 2), καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασίας
(τίτλος 3).

Ο Οργανισμός πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις μεταφορές
πιστώσεων μεταξύ επιχειρησιακών δαπανών και δαπανών διοικητικής λειτουργίας.

Τα ποσά που επιστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1271/2013 της Επιτροπής αποτελούν έσοδα με ειδικό προορισμό [άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του
δημοσιονομικού κανονισμού] που πρέπει να καταχωρίζονται στη θέση 6 6 0 0 της γενικής κατάστασης
εσόδων. 

Οποιαδήποτε έσοδα από τη συνεισφορά της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν θα
εγγραφούν στη θέση 6 3 1 3 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα
συμπληρωματικών πιστώσεων που θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 
στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Ο πίνακας προσωπικού του Οργανισμού περιλαμβάνεται στο παράρτημα «Προσωπικό» του παρόντος
τμήματος. 

Η συνεισφορά της Ένωσης για το 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 108 774 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
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κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου
2007, για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (ΕΕ L 199 της
31.7.2007, σ. 30).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με
τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά
σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 
295 της 6.11.2013, σ. 11).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου
2014, περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής
συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (ΕΕ L 189 
της 27.6.2014, σ. 93).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Το πρόγραμμα απέτυχε να εστιάσει στα πιο σημαντικά τοπικά ζητήματα που υφίστανται στην ΕΕ. 
Απαιτείται αλλαγή προσέγγισης.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 885 === ECR//8200 ===

Κατάθεση: Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 18 02 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών (Frontex)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 4 000 000 4 000 000 164 886 000 164 886 000
Αποθεματικό

Σύνολο 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 4 000 000 4 000 000 164 886 000 164 886 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Λόγω των αυξημένων προκλήσεων όσον αφορά τη μετανάστευση στην ΕΕ, ο FRONTEX θα πρέπει να
ενισχυθεί οικονομικά. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 984 === EPP//7570 ===

Κατάθεση: Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 18 02 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών (Frontex)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 3 425 000 3 425 000 164 311 000 164 311 000
Αποθεματικό

Σύνολο 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 3 425 000 3 425 000 164 311 000 164 311 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Αυξημένες ανάγκες λόγω της υλοποίησης των κομβικών σημείων, της αύξησης του όγκου των κοινών
επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 506 === LIBE/5999 ===

Κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 18 02 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών (Frontex)

Χωρίζεται ως εξής: 18 02 03 01, 18 02 03 02

Τροποποιούνται τα αριθμητικά δεδομένα, οι παρατηρήσεις και οι νομικές βάσεις ως εξής:

Παρατηρήσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προσωπικού της υπηρεσίας και τις διοικητικές
δαπάνες (τίτλοι 1 και 2), καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασίας
(τίτλος 3).

Ο Οργανισμός πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις μεταφορές
πιστώσεων μεταξύ επιχειρησιακών δαπανών και δαπανών διοικητικής λειτουργίας.

Τα ποσά που επιστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1271/2013 της Επιτροπής αποτελούν έσοδα με ειδικό προορισμό [άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του
δημοσιονομικού κανονισμού] που πρέπει να καταχωρίζονται στη θέση 6 6 0 0 της γενικής κατάστασης
εσόδων. 

Οποιαδήποτε έσοδα από τη συνεισφορά της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν θα
εγγραφούν στη θέση 6 3 1 3 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσουν σε άνοιγμα
συμπληρωματικών πιστώσεων που θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 
στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Ο πίνακας προσωπικού του Οργανισμού περιλαμβάνεται στο παράρτημα «Προσωπικό» του παρόντος
τμήματος. 

Η συνεισφορά της Ένωσης για το 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 108 774 000 ευρώ.

Νομικές βάσεις:
Διαγράφεται το ακόλουθο κείμενο:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα
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των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου
2007, για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (ΕΕ L 199 της
31.7.2007, σ. 30).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με
τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά
σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 1).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ L 
295 της 6.11.2013, σ. 11).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου
2014, περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής
συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (ΕΕ L 189 
της 27.6.2014, σ. 93).

-------------------------------
Προστίθεται: 18 02 03 01

Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 03 01 96 386 000 96 386 000 96 386 000 96 386 000
Αποθεματικό

Σύνολο 96 386 000 96 386 000 96 386 000 96 386 000

Ονομασία:
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα
των Κρατών Μελών (Frontex)

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προσωπικού του Οργανισμού και τις διοικητικές
δαπάνες (τίτλοι 1 και 2), καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασίας
(τίτλος 3), εξαιρουμένων των κοινών επιχειρήσεων Τρίτων και Ποσειδών. Από τις εγκεκριμένες θέσεις
στον πίνακα προσωπικού, ο Frontex θα διαθέσει δύο επιπλέον θέσεις πλήρους απασχόλησης στην
Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εντός του Οργανισμού.
Ο Οργανισμός πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις μεταφορές
πιστώσεων μεταξύ επιχειρησιακών δαπανών και δαπανών διοικητικής λειτουργίας.
Τα ποσά που επιστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1271/2013 της Επιτροπής αποτελούν έσοδα με ειδικό προορισμό [άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του
δημοσιονομικού κανονισμού] που πρέπει να καταχωρίζονται στη θέση 6 6 0 0 της γενικής κατάστασης
εσόδων. 
Οποιαδήποτε έσοδα από τη συνεισφορά της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του
Λιχτενστάιν θα εγγραφούν στη θέση 6 3 1 3 της κατάστασης εσόδων και μπορεί να οδηγήσουν σε
άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων που θα διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 
παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού.
Ο πίνακας προσωπικού του Οργανισμού περιλαμβάνεται στο παράρτημα «Προσωπικό» του παρόντος
τμήματος. 
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Η συνεισφορά της Ένωσης για το 2016 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 163.886.000 ευρώ.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου
2007, για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (ΕΕ L 199 της
31.7.2007, σ. 30).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Οκτωβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με
τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά
σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ
L 295 της 6.11.2013, σ. 11).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου
2014, περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής
συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (ΕΕ L 
189 της 27.6.2014, σ. 93).

-------------------------------
Προστίθεται: 18 02 03 02

Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό
Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 03 02 67 500 000 67 500 000 67 500 000 67 500 000
Αποθεματικό

Σύνολο 67 500 000 67 500 000 67 500 000 67 500 000

Ονομασία:
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα
των Κρατών Μελών (Frontex): Κοινές επιχειρήσεις Τρίτων και Ποσειδών

Παρατηρήσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες των κοινών επιχειρήσεων Τρίτων και Ποσειδών, 
που διεξάγει ο Οργανισμός.

Νομικές βάσεις:
Προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου
2007, για τη θέσπιση μηχανισμού σύστασης ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα (ΕΕ L 199 της
31.7.2007, σ. 30).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1168/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
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Οκτωβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου σχετικά με
τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά
σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) (ΕΕ
L 295 της 6.11.2013, σ. 11).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 656/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου
2014, περί κανόνων επιτηρήσεως των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής
συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής
Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (ΕΕ L 
189 της 27.6.2014, σ. 93).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Frontex που προτείνεται τώρα είναι της τάξης των 160 εκατ. ευρώ. Είναι, 
συνεπώς, αναγκαίο να διατίθενται περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που
δαπανώνται τα ποσά αυτά. 

Δεδομένου ότι οι κοινές επιχειρήσεις Τρίτων και Ποσειδών συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών
καθηκόντων του Οργανισμού και αποτελούν ένα πολύ σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού του
FRONTEX, προτείνεται να δημιουργηθεί ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τις δύο κοινές
επιχειρήσεις και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά αυτές τις
επιχειρήσεις.

(Η παρούσα τροπολογία καλύπτει επίσης τις τροπολογίες αριθ. 5908, 5901 και 5937.)

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 788 === VERT/7717 ===

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 18 02 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών (Frontex)

Τα ποσά τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -15 000 000 -15 000 000 145 886 000 145 886 000
Αποθεματικό

Σύνολο 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 -15 000 000 -15 000 000 145 886 000 145 886 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Frontex έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη της λειτουργίας του
Οργανισμού. Τα καθήκοντά του έχουν επίσης αυξηθεί, καθώς η εντολή του Οργανισμού έχει τροποποιηθεί. 
Ωστόσο, αναγνωρίζεται επίσης ότι τα πρόσθετα καθήκοντα του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της
διάσωσης ζωών, επηρεάζουν επίσης τις εργασίες άλλων οργανισμών, και ιδίως της ΕΥΥΑ, η οποία επί του
παρόντος διαθέτει έναν από τους μικρότερους προϋπολογισμούς σε σύγκριση με τους προϋπολογισμούς των
λοιπών οργανισμών/υπηρεσιών που ασχολούνται με την εφαρμογή του κεκτημένου για το άσυλο. Είναι
επομένως σκόπιμο να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του Frontex, ώστε να διοχετευθεί μέρος της
χρηματοδότησης στην ΕΥΥΑ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Σχέδιο τροπολογίας 789 === VERT/7718 ===



193

Κατάθεση: Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION
Άρθρο 18 02 03 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα
Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών (Frontex)

Οι παρατηρήσεις τροποποιούνται ως εξής:
Προϋπολογισμός 2015 Σχέδιο προϋπολογισμού 2016 Θέση του Συμβουλίου 2016 Διαφορά Νέο ποσό

Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις

υποχρεώσεων Πληρωμές Αναλήψεις
υποχρεώσεων Πληρωμές

18 02 03 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000
Αποθεματικό

Σύνολο 119 641 000 125 921 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000 160 886 000

Παρατηρήσεις:
Πριν από την παράγραφο:
Ο Οργανισμός πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .......... επιχειρησιακών δαπανών και
δαπανών διοικητικής λειτουργίας.

Το κείμενο τροποποιείται ως εξής:

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες προσωπικού του Οργανισμούτης υπηρεσίας και τις
διοικητικές δαπάνες (τίτλοι 1 και 2), καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με το πρόγραμμα
εργασίας (τίτλος 3), και στο πίνακα προσωπικού S 03 01 18 θα διαθέσει δύο θέσεις στην Υπηρεσία
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εντός του Οργανισμού.3).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ:
Η Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διαδραματίζει βασικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση της
συμμόρφωσης προς τα θεμελιώδη δικαιώματα, την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση ενδεχόμενων
παραβιάσεων των δικαιωμάτων αυτών, καθώς και για τη διαχείριση του της γραμματείας του
Συμβουλευτικού Φόρουμ. Η Υπηρεσία δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό: έναν Υπεύθυνο Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων και έναν βοηθό μερικής απασχόλησης που εκτελεί χρέη γραμματείας του Συμβουλευτικού
Φόρουμ. Η αυξημένη επιχειρησιακή ικανότητα του Οργανισμού, η κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη
Μεσόγειο και οι δραστηριότητες αυξημένης συνεργασίας και δημιουργίας ικανοτήτων σε τρίτες χώρες
καθιστούν απαραίτητη την εξασφάλιση του κατάλληλου προσωπικού.


