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Τροπολογία 1
Nicola Caputo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ταυτόχρονα έχει πλήρη επίγνωση του 
γεγονότος ότι οι πολιτικές και τα 
χρηματοδοτικά μέσα που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της παρούσας 
επιτροπής είναι μικρής εμβέλειας σε 
σύγκριση με άλλες πολιτικές και 
χρηματοδοτικά μέσα που υπάγονται στις 
κατηγορίες 2 και 3 και δεν λαμβάνουν 
τόση προσοχή όσο τα άλλα προγράμματα 
και ταμεία· για τον λόγο αυτό, απορρίπτει 
κατηγορηματικά οποιαδήποτε περαιτέρω 
μείωση της χρηματοδότησης 
προγραμμάτων και γραμμών του 
προϋπολογισμού, καθώς ο αντίκτυπος θα 
ήταν δυσβάστακτος· παροτρύνει ιδίως τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την 
υλοποίηση των περιβαλλοντικών και 
φιλικών προς το κλίμα πολιτικών, δράσεων 
και έργων ως ευκαιρία για την ενίσχυση 
της ανάπτυξης και όχι ως επιβάρυνση·

2. ταυτόχρονα έχει πλήρη επίγνωση του 
γεγονότος ότι οι πολιτικές και τα 
χρηματοδοτικά μέσα που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της παρούσας 
επιτροπής είναι μικρής εμβέλειας σε 
σύγκριση με άλλες πολιτικές και 
χρηματοδοτικά μέσα που υπάγονται στις 
κατηγορίες 2 και 3 και δεν λαμβάνουν 
τόση προσοχή όσο τα άλλα προγράμματα 
και ταμεία· για τον λόγο αυτό, απορρίπτει 
κατηγορηματικά οποιαδήποτε περαιτέρω 
μείωση της χρηματοδότησης 
προγραμμάτων και γραμμών του 
προϋπολογισμού, καθώς ο αντίκτυπος θα 
ήταν δυσβάστακτος· παροτρύνει ιδίως τα 
κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την 
υλοποίηση των περιβαλλοντικών και 
φιλικών προς το κλίμα πολιτικών, δράσεων 
και έργων ως ευκαιρία για την ενίσχυση 
της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας και
όχι ως επιβάρυνση· υπογραμμίζει ότι η 
δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας 
και η οικονομική ανάπτυξη των ΜΜΕ 
στην ΕΕ συνδέεται εν μέρει με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία·

Or. it

Τροπολογία 2
Piernicola Pedicini, Marco Zanni, Eleonora Evi, Marco Affronte, Marco Valli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3



PE565.022v01-00 4/12 AM\1069452EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικοί 
δημοσιονομικοί περιορισμοί σε εθνικό 
επίπεδο, και ότι συνεχίζονται οι 
προσπάθειες εξυγίανσης· επισημαίνει, 
ωστόσο, ότι, κατά τη λήψη της απόφασης 
σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 
(ΣΠ) του 2016, οι αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές πρέπει να έχουν 
κατά νου τη σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία των πολιτικών και των 
χρηματοδοτικών μέσων που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της επιτροπής αυτής·

3. εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός
ότι υπάρχουν σημαντικοί δημοσιονομικοί 
περιορισμοί σε εθνικό επίπεδο, και ότι 
συνεχίζονται οι προσπάθειες εξυγίανσης
που έχει ζητήσει η ίδια η Ένωση· εφιστά 
την προσοχή στη σημαντική ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία των πολιτικών και των 
χρηματοδοτικών μέσων που εμπίπτουν στο 
πεδίο αρμοδιοτήτων της επιτροπής αυτής, 
την οποία πρέπει να έχουν σε επαρκή 
βαθμό κατά νου οι αρμόδιες για τον 
προϋπολογισμό αρχές κατά τη λήψη της 
απόφασης σχετικά με το σχέδιο 
προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2016·

Or. it

Τροπολογία 3
Giovanni La Via

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι το Συμβούλιο έχει προτείνει 
περικοπές μάλλον οριζόντιου χαρακτήρα 
στον προϋπολογισμό ορισμένων 
σημαντικών προγραμμάτων, ιδίως για το 
τρίτο πρόγραμμα για τη δράση της 
Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-
2020), για γραμμές που αφορούν την 
ασφάλεια των τροφίμων και των 
ζωοτροφών, και για την πρόληψη των 
καταστροφών και την ετοιμότητα εντός 
της Ένωσης· στο πλαίσιο της 
προσχώρησης της Ένωσης σε διεθνείς 
συμβάσεις (π.χ. το Πρωτόκολλο της 
Ναγκόγια)· αρνείται τη μείωση των 
αντίστοιχων κονδυλίων του 
προϋπολογισμού που προτείνονται από το 
Συμβούλιο·
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Or. en

Τροπολογία 4
Giovanni La Via

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπενθυμίζει ότι, σε γενικές γραμμές, 
το ύψος των πόρων που διατίθενται για 
τις γραμμές του προϋπολογισμού που 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εν λόγω 
επιτροπής πρέπει να διατηρηθεί στο 
επίπεδο του έτους 2015· ζητεί, ως εκ 
τούτου, τα αρχικά ποσά που αναφέρονται 
στο σχέδιο προϋπολογισμού να 
αποκατασταθούν πλήρως για όλα τα 
προγράμματα και τα χρηματοδοτικά 
μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων αυτής της επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 5
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020» θα συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων αυτής της επιτροπής, με 
ερευνητικά προγράμματα στους τομείς του 
κλίματος, της υγείας και του 
περιβάλλοντος· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή 
του να παρακολουθεί την ευθυγράμμιση 
των έργων με τους αντίστοιχους στόχους 
καθώς και την πρόοδο της υλοποίησής 
τους·

4. υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 
2020» θα συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων αυτής της επιτροπής, με 
ερευνητικά προγράμματα στους τομείς του 
κλίματος, της υγείας και του 
περιβάλλοντος· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή 
του να παρακολουθεί την ευθυγράμμιση 
των έργων με τους αντίστοιχους στόχους 
καθώς και την πρόοδο της υλοποίησής 
τους· επικρίνει έντονα την απόφαση 
μείωσης της χρηματοδότησης για το 
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πρόγραμμα με σκοπό να χρηματοδοτηθεί 
αυτό για τη χρηματοδότηση των 
εγγυήσεων του ΕΤΣΕ·

Or. it

Τροπολογία 6
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι το κέντρο βάρος της 
περιβαλλοντικής έρευνας και καινοτομίας 
βρίσκεται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020»:
"«Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, 
αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
πρώτες ύλες», το οποίο έχει στόχο τη 
διαμόρφωση μιας οικονομίας και 
κοινωνίας αποδοτικής ως προς τη χρήση 
των πόρων και ανθεκτικής στην αλλαγή 
του κλίματος, την προστασία και βιώσιμη 
διαχείριση των φυσικών πόρων και των 
οικοσυστημάτων και τον βιώσιμο 
εφοδιασμό και χρήση των πρώτων υλών, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού 
εντός των βιώσιμων ορίων των φυσικών 
πόρων και των οικοσυστημάτων του 
πλανήτη·

5. τονίζει, εν προκειμένω, ότι το κέντρο 
βάρος της περιβαλλοντικής έρευνας και 
καινοτομίας βρίσκεται στο πρόγραμμα
«Ορίζων 2020»: Ο τομέας «Δράση για το 
κλίμα, περιβάλλον, αποτελεσματική χρήση 
των πόρων και πρώτες ύλες» είναι ένας 
από τους τομείς του προϋπολογισμού που 
έχουν πληγεί από τις περικοπές που 
πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη 
χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ· τονίζει ότι 
στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η 
επίτευξη μιας οικονομίας και κοινωνίας 
αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων 
και ανθεκτικής στην αλλαγή του κλίματος,
η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των 
φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων 
και η εξασφάλιση του βιώσιμου 
εφοδιασμού και χρήσης των πρώτων 
υλών, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες του αυξανόμενου παγκόσμιου 
πληθυσμού εντός των βιώσιμων ορίων των 
φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων 
του πλανήτη·

Or. it

Τροπολογία 7
Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο 
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016 
ανέρχεται σε 153,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων
(συμπεριλαμβανομένων 4,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ που 
αναπρογραμματίστηκαν και μεταφέρθηκαν 
από το 2014) και 143,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών· επισημαίνει 
ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του 
αναπρογραμματισμού το 2015 και το 
2016, αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 
+2,4 % στις πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων και +1,6 % στις πιστώσεις
πληρωμών σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό του 2015· τονίζει ότι 
αυτές οι χαμηλές συνολικά αυξήσεις, στη 
λογική του ΠΔΠ και με συνεκτίμηση του 
πληθωρισμού, αντιπροσωπεύουν σχεδόν 
μηδενική αύξηση, σε πραγματικές τιμές, 
γεγονός που τονίζει τη σημασία της 
αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των δαπανών·

6. επισημαίνει ότι το σχέδιο 
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2016 
ανέρχεται σε 153,5 δισεκατομμύρια ευρώ 
σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων
(συμπεριλαμβανομένων 4,5 
δισεκατομμυρίων ευρώ που 
αναπρογραμματίστηκαν και μεταφέρθηκαν 
από το 2014) και 143,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών· επισημαίνει 
ότι, ως εκ τούτου, το προβλεπόμενο 
έλλειμμα μεταξύ αναλήψεων 
υποχρεώσεων και πληρωμών θα 
διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, με 
αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί γρήγορη και πρακτική λύση 
στο πρόβλημα της ανεπάρκειας και των 
καθυστερήσεων στην εκτέλεση των 
πληρωμών, το οποίο υφίσταται εδώ και 
αρκετά χρόνια·

Or. it

Τροπολογία 8
Giovanni La Via

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. παροτρύνει το Συμβούλιο να απόσχει 
από οιεσδήποτε περικοπές στις πολιτικές 
και τα χρηματοδοτικά μέσα που 
εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της 
επιτροπής αυτής·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 9
Nicola Caputo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει την εξέχουσα σημασία των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία σε διάφορους τομείς οι οποίοι 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αυτής της 
επιτροπής και τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός 2016 πρέπει να 
αντικατοπτρίζει δεόντως το γεγονός ότι οι 
εν λόγω επενδύσεις αποτελούν 
προτεραιότητα·

12. τονίζει την εξέχουσα σημασία των 
επενδύσεων στην έρευνα και την 
καινοτομία σε διάφορους τομείς οι οποίοι 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αυτής της 
επιτροπής και τονίζει ότι ο 
προϋπολογισμός 2016 πρέπει να 
αντικατοπτρίζει δεόντως το γεγονός ότι οι 
εν λόγω επενδύσεις αποτελούν 
προτεραιότητα· επισημαίνει ότι οι 
δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης και 
καινοτομίας των ΜΜΕ της Ένωσης 
αποτελούν ένα από τα βασικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που η ΕΕ 
διαθέτει στις παγκοσμιοποιημένες 
αγορές·

Or. it

Τροπολογία 10
Valentinas Mazuronis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. υπενθυμίζει ιδίως την πολύ σημαντική 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης στους 
τομείς της ιατρικής έρευνας (π.χ. της 
έρευνας για παιδιατρικά και ορφανά 
φάρμακα) και της καταπολέμησης των 
διασυνοριακών κινδύνων για την υγεία· σε 
αυτό το πλαίσιο, εκφράζει βαθιά 
αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το 
πρόγραμμα δημόσιας υγείας, με συνολικό 
ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων μόνο 62,2 
εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει, όπως και 
τα προηγούμενα έτη, ποσοστό μόνον 0,04 
% σε αναλήψεις υποχρεώσεων στο ΣΠ 
2016, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη 

13. υπενθυμίζει ιδίως την πολύ σημαντική 
προστιθέμενη αξία της Ένωσης στους 
τομείς της ιατρικής έρευνας (π.χ. της 
έρευνας για παιδιατρικά και ορφανά 
φάρμακα) και της καταπολέμησης των 
διασυνοριακών κινδύνων για την υγεία, 
όπως ο Έμπολα· ζητεί επειγόντως να 
εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση των 
νέων ερευνητικών σχεδίων της ΕΕ για το 
εμβόλιο και τις διαγνωστικές μεθόδους 
του Έμπολα δεν θα επηρεαστεί αρνητικά 
από τις περικοπές του προϋπολογισμού 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· σε 
αυτό το πλαίσιο, εκφράζει βαθιά 
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σπουδαιότητα της υγείας ως αυτοτελούς 
αξίας και προϋπόθεσης για την προώθηση 
της ανάπτυξης·

αποδοκιμασία για το γεγονός ότι το 
πρόγραμμα δημόσιας υγείας, με συνολικό 
ποσό αναλήψεων υποχρεώσεων μόνο 62,2 
εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει, όπως και 
τα προηγούμενα έτη, ποσοστό μόνον 0,04 
% σε αναλήψεις υποχρεώσεων στο ΣΠ 
2016, δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τη 
σπουδαιότητα της υγείας ως αυτοτελούς 
αξίας και προϋπόθεσης για την προώθηση 
της ανάπτυξης· καλεί το Συμβούλιο να 
επανεξετάσει τις περαιτέρω 
δημοσιονομικές περικοπές που έχει 
θεσπίσει για το εν λόγω πρόγραμμα·

Or. en

Τροπολογία 11
Valentinas Mazuronis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. επισημαίνει ότι η Ένωση έχει τα 
υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των 
τροφίμων στον κόσμο· εκφράζει, ως εκ 
τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
πρόγραμμα για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, με συνολικό ποσό των 
αναλήψεων υποχρεώσεων μόνο 264,1 
εκατ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει 
ποσοστό μόνον 0,17 % σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων στο ΣΠ 2016, δεν 
αντικατοπτρίζει πλήρως τη σημασία του 
ζητήματος της ασφάλειας τροφίμων και 
ζωοτροφών στην Ένωση·

14. επισημαίνει ότι η Ένωση έχει τα 
υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των 
τροφίμων στον κόσμο· τονίζει τη σημασία 
της προώθησης υγιεινών και ασφαλών 
τροφίμων, ως μέσου για την αποφυγή 
περιττών δαπανών στην υγειονομική 
περίθαλψη και την υποστήριξη των 
κρατών μελών με στόχο τη βελτίωση της 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των 
συστημάτων υγείας τους· εκφράζει, ως εκ 
τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
πρόγραμμα για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, με συνολικό ποσό των 
αναλήψεων υποχρεώσεων μόνο 264,1 
εκατ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει 
ποσοστό μόνον 0,17 % σε αναλήψεις 
υποχρεώσεων στο ΣΠ 2016 και περικοπές 
που προτείνει το Συμβούλιο, δεν 
αντικατοπτρίζει πλήρως τη σημασία του 
ζητήματος της ασφάλειας τροφίμων και 
ζωοτροφών στην Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 12
Tibor Szanyi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. ζητεί από την Επιτροπή να 
προστατεύει τα υψηλά πρότυπα 
ασφάλειας των τροφίμων στο πλαίσιο 
των διμερών εμπορικών συμφωνιών·

Or. en

Τροπολογία 13
Giovanni La Via

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός 
πολιτικής προστασίας της Ένωσης 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της 
ενωσιακής αλληλεγγύης· υπενθυμίζει ότι 
την πρωταρχική ευθύνη για την 
προστασία των πολιτών, καθώς και για το 
περιβάλλον και την ιδιοκτησία, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, έχουν τα κράτη μέλη·
υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαδραματίζει
«καταλυτικό ρόλο» στην υποστήριξη, τον 
συντονισμό ή την συμπλήρωση των 
δράσεων των κρατών μελών στο πεδίο 
της πρόληψης, της ετοιμότητας και της 
αντίδρασης στις καταστροφές· εκφράζει 
επιδοκιμασία για την ελαφρά αύξηση των 
αναλήψεων υποχρεώσεων για το εν λόγω
πρόγραμμα·

15. υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής 
αλληλεγγύης· υπενθυμίζει ότι την 
πρωταρχική ευθύνη για την προστασία των 
πολιτών, καθώς και για το περιβάλλον και 
την ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, έχουν τα κράτη 
μέλη· υπογραμμίζει ότι η Ένωση 
διαδραματίζει «καταλυτικό ρόλο» στην 
υποστήριξη, τον συντονισμό ή την 
συμπλήρωση των δράσεων των κρατών 
μελών στο πεδίο της πρόληψης, της 
ετοιμότητας και της αντίδρασης στις 
καταστροφές· εκφράζει επιδοκιμασία για 
την ελαφρά αύξηση των αναλήψεων 
υποχρεώσεων για το πρόγραμμα αυτό που 
προτείνει η Επιτροπή, όμως εκφράζει 
βαθιά αποδοκιμασία για την πρόταση του 
Συμβουλίου για μείωση του 
προϋπολογισμού στην εν λόγω γραμμή·
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Τροπολογία 14
Tibor Szanyi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν τη διενέργεια κατάλληλων 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ούτως 
ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος 
περιβαλλοντικών καταστροφών·

Or. en

Τροπολογία 15
Giovanni La Via

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 22

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
διαδικασία παρακολούθησης και να τηρεί 
το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με την 
πρόοδο και το επίπεδο της εκτέλεσης των 
ΔΣ και των ΠΕ.

22. λαμβάνει υπό σημείωση το 
αποτέλεσμα της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης της Επιτροπής με 
αντικείμενο τη δυνατότητα εκτέλεσης 
των ΔΣ που προτείνονται από μέλη της 
επιτροπής ENVI και που αντανακλούν 
γενικά τις προτεραιότητες της επιτροπής 
ENVI στον τομέα του περιβάλλοντος και 
της υγείας· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει διαδικασία παρακολούθησης και 
να τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά 
με την πρόοδο και το επίπεδο της 
εκτέλεσης των ΔΣ και των ΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 16
Karin Kadenbach
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 22 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

22α. τονίζει ότι το αποτέλεσμα της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κρίσης και των αυστηρών πολιτικών 
λιτότητας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
ήταν δημοσιονομικές περικοπές και 
μείωση των φορολογικών εσόδων, ότι 
αυτές με τη σειρά τους οδήγησαν σε 
μείωση της χρηματοδότησης των 
δημόσιων συστημάτων υγείας, και ότι οι 
ανισότητες στον τομέα της υγείας στην 
ΕΕ δημιουργούν σοβαρή επιβάρυνση για 
τα κράτη μέλη και τα συστήματα υγείας 
τους, και ζητεί, ως εκ τούτου, αύξηση της 
χρηματοδότησης για τον συντονισμό των 
δημοσίων προληπτικών μέτρων σε αυτόν 
τον τομέα·

Or. de

Τροπολογία 17
Karin Kadenbach

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 22 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

22β. υπογραμμίζει ότι η περιβαλλοντικά 
βιώσιμη γεωργία, στο πλαίσιο της οποίας 
γίνεται συνετή χρήση των φυσικών 
πόρων, είναι ουσιώδης για την παραγωγή 
τροφίμων, και ζητεί να παρασχεθεί 
μεγαλύτερη υποστήριξη στους γεωργούς 
που χρησιμοποιούν μεθόδους φιλικές 
προς το περιβάλλον και τα ζώα·

Or. de


