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Τροπολογία 29
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 2 α (νέα)
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία
2α. υπογραµµίζει ότι ο προϋπολογισµός
της ΕΕ µπορεί να διαδραµατίσει
κεφαλαιώδη ρόλο ώστε να βοηθήσει
ορισµένα κράτη µέλη να ανακάµψουν από
την κρίση και να βγουν ισχυρότερα, µέσω
µιας ευφυούς, βιώσιµης και ευρέος
φάσµατος ανάπτυξης βασισµένης στους
πέντε πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ
2020 που αφορούν την προώθηση της
απασχόλησης, τη βελτίωση των
συνθηκών για την καινοτοµία, την έρευνα
και την ανάπτυξη, την επίτευξη των
στόχων που αφορούν την κλιµατική
µεταβολή και την ενέργεια, την
προώθηση υψηλού επιπέδου προτύπων
στην εκπαίδευση, καθώς και τις
κοινωνικές πολιτικές, ιδίως µε στόχο την
κοινωνική ένταξη και την µείωση της
φτώχειας· υπενθυµίζει ότι τα ίδια τα
κράτη µέλη έχουν υιοθετήσει πλήρως
αυτούς τους πέντε στόχους·
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Τροπολογία 30
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 2 β (νέα)
Πρόταση ψηφίσµατος
επισηµαίνει ότι οδήγησαν ...

Τροπολογία
2β. απορρίπτει τους κανόνες της
οικονοµική διακυβέρνησης και το
Σύµφωνο για το Ευρώ, που
κατοχυρώνουν τα µέτρα λιτότητας που
έχουν ληφθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και
σε επίπεδο κρατών µελών· επισηµαίνει
ότι οδήγησαν στην όξυνση και την
επιδείνωση των οικονοµικών και
κοινωνικών κρίσεων, ιδίως σε χώρες οι
οποίες ήδη βρίσκονταν σε δύσκολη
οικονοµική και κοινωνική κατάσταση·
επαναλαµβάνει ότι ο προϋπολογισµός της
ΕΕ πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε
πολιτικές πραγµατικής σύγκλισης και
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, οι
οποίες εστιάζονται στη δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης, κοινωνική πρόοδο,
αλληλεγγύη, βιώσιµη χρήση των φυσικών
πόρων και προστασία του περιβάλλοντος·
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A7-0215/31

Τροπολογία 31
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 3
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

3. προτίθεται, ως εκ τούτου, να
υπερασπισθεί µε σθένος την επάρκεια των
πόρων για τον προϋπολογισµό του
επόµενου έτους, όπως ορίζεται στο σχέδιο
προϋπολογισµού, και να αντιταχθεί σε
κάθε απόπειρα περικοπής πόρων, ειδικά
για τις πολιτικές που εξασφαλίζουν
οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση·
πιστεύει ότι ο προϋπολογισµός της ΕΕ, που
δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει έλλειµµα,
δεν πρέπει να πέσει θύµα αποτυχηµένων
οικονοµικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο·
σηµειώνει ότι το 2012 αρκετά κράτη µέλη
αυξάνουν το µέγεθος των εθνικών
προϋπολογισµών τους·

3. προτίθεται, ως εκ τούτου, να
υπερασπισθεί µε σθένος την επάρκεια των
πόρων για τον προϋπολογισµό του
επόµενου έτους, όπως ορίζεται στο σχέδιο
προϋπολογισµού, και να αντιταχθεί σε
κάθε απόπειρα περικοπής πόρων, ειδικά
για τις πολιτικές που εξασφαλίζουν
οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση·
πιστεύει ότι ο προϋπολογισµός της ΕΕ, που
δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει έλλειµµα,
δεν πρέπει να πέσει θύµα αποτυχηµένων
οικονοµικών πολιτικών· υπογραµµίζει ότι
το 2012 αρκετά κράτη µέλη αυξάνουν το
µέγεθος των εθνικών προϋπολογισµών
τους·
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A7-0215/32

Τροπολογία 32
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 52
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

52. ζητεί να συνεχισθεί η στήριξη για το
FRONTEX, καθώς και για τους
διάφορους πρόσφατα συσταθέντες
οργανισµούς δυνάµει του τοµέα αυτού
(ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για θέµατα Ασύλου και τον
οργανισµό για τα συστήµατα ΤΠ µεγάλης
κλίµακας)· σηµειώνει την περικοπή κατά
8,9% (- 7,3 εκατ. ευρώ) της συµβολής στην
Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία
(EUROPOL) σε σύγκριση µε τον
προϋπολογισµό του 2012 και αναµένει από
την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετες
λεπτοµέρειες σχετικά µε την προτεινόµενη
αυτή περικοπή·

52. επαναλαµβάνει ότι είναι αντίθετο
προς την υποστήριξη που παρέχεται στο
FRONTEX· ζητεί την ενίσχυση της
στήριξης ειδικότερα για την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Υποστήριξης του Ασύλου – µία
πρόσφατα συσταθείσα υπηρεσία – στον
τοµέα αυτό· σηµειώνει τη µείωση κατά
8,9% (- 7,3 εκατ. ευρώ) της συµβολής στην
Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία
(EUROPOL) σε σύγκριση µε τον
προϋπολογισµό του 2012 και αναµένει από
την Επιτροπή να παράσχει πρόσθετες
λεπτοµέρειες σχετικά µε την προτεινόµενη
αυτή περικοπή·
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A7-0215/33

Τροπολογία 33
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 55
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

55. επιδοκιµάζει την αύξηση κατά 9,8
εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τον
προϋπολογισµό του 2012 που προτείνει η
Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Ταµείο για
τους Πρόσφυγες, αύξηση που είναι
συνεπής µε την γραµµή που
ακολουθήθηκε τα προηγούµενα έτη και
την τρέχουσα εφαρµογή ενός κοινού
ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου·
λαµβάνει γνώση της αύξησης κατά 19%
των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων σε 415,5
εκατ. ευρώ, αύξηση που περιορίζεται στο
ήµισυ του ποσού που προβλέπεται από
τον δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό·
υπενθυµίζει το αµετάκλητο αίτηµά του
για κατάλληλη και ισόρροπη απάντηση
στις προκλήσεις, µε σκοπό τη βελτίωση
της διαχείρισης της νόµιµης
µετανάστευσης και την επιβράδυνση της
παράνοµης µετανάστευσης·

55. αποδοκιµάζει τη συγκρατηµένη
αύξηση κατά 9,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση
µε τον προϋπολογισµό του 2012 που
προτείνει η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό
Ταµείο για τους Πρόσφυγες· εκφράζει τη
βαθύτατη λύπη του για την αύξηση κατά
19% στο κονδύλι του προϋπολογισµού του
Ταµείου Εξωτερικών Συνόρων σε 415,5
εκατ. ευρώ· εκφράζει τη λύπη του σχετικά
µε το γεγονός ότι το σχέδιο
προϋπολογισµού της Επιτροπής
εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε
πολιτικές µετανάστευσης και στην
παρακολούθηση και διαχείριση των
συνόρων της Ένωσης, σε βάρος της
προαγωγής της δικαιοσύνης και της
προστασίας και ενίσχυσης των πολιτικών
ελευθεριών· σηµειώνει ότι απαιτείται νέα,
ευρύτερη στρατηγική προσέγγιση για την
αναπτυξιακή βοήθεια και τη ρύθµιση των
µεταναστευτικών ροών·
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Τροπολογία 34
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 60
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

60. εκφράζει τη λύπη του για τη µείωση
του όγκου των αναλήψεων υποχρεώσεων
για τις επικοινωνιακές δράσεις σε
σύγκριση µε τον προϋπολογισµό του 2012,
τη στιγµή που το χάσµα µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της
είναι περισσότερο εµφανές από ποτέ, όπως
φαίνεται από τη διαρκή µείωση της
προσέλευσης στις ευρωεκλογές· είναι
πεπεισµένο ότι πρέπει να ενταθούν οι
προσπάθειες επικοινωνίας και να διατεθεί
ανάλογη χρηµατοδότηση προκειµένου να
εξασφαλισθεί η προβολή των θεσµικών
οργάνων της Ένωσης και να αποδειχθεί η
συµβολή τους στην υπέρβαση της
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής
κρίσης·

60. λαµβάνει γνώση της µείωσης του
όγκου των αναλήψεων υποχρεώσεων για
τις επικοινωνιακές δράσεις σε σύγκριση µε
τον προϋπολογισµό του 2012, τη στιγµή
που το χάσµα µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των πολιτών της είναι
περισσότερο εµφανές από ποτέ, όπως
φαίνεται από τη διαρκή µείωση της
προσέλευσης στις ευρωεκλογές· λαµβάνει
γνώση των προσπαθειών επικοινωνίας
προκειµένου να εξασφαλιστεί η προβολή
των θεσµικών οργάνων της Ένωσης·
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Τροπολογία 35
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 62 α (νέα)
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία
62α. επαναλαµβάνει ότι η µετατόπιση του
προϋπολογισµού από τη στρατιωτική
δράση και τις προσανατολισµένες στην
ασφάλεια πολιτικές και η εστίασή του
στην µη στρατιωτική πρόληψη
συγκρούσεων, αποτελεί µια αναγκαία
εναλλακτική λύση για τη µείωση των
στρατιωτικών δαπανών·
Or. en
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A7-0215/36

Τροπολογία 36
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 67
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

67. θεωρεί ότι εξακολουθεί να χρειάζεται
επαρκές επίπεδο χρηµατοδοτικής βοήθειας
από την ΕΕ προς την Παλαιστινιακή Αρχή
και το Γραφείο Αρωγής και Έργων των
Ηνωµένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους
Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή
(UNRWA) για να µπορούν να
ανταποκρίνονται δεόντως και εκτενώς
στην πολιτική και ανθρωπιστική
κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την
ειρηνευτική διαδικασία· τονίζει την
ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση που
αντιµετωπίζει το UNWRA επί του
παρόντος, ιδίως µετά τα γεγονότα στη
Συρία· σηµειώνει ότι το καθαρό
αποτέλεσµα της αύξησης των αναλήψεων
υποχρεώσεων για το ENPI οφείλεται
κυρίως στο γεγονός ότι διατηρείται η
στήριξη για τα κατεχόµενα παλαιστινιακά
εδάφη στο επίπεδο του σχεδίου
προϋπολογισµού του 2012·

67. επαναλαµβάνει ότι εξακολουθεί να
χρειάζεται ένα επαρκές επίπεδο
χρηµατοδοτικής βοήθειας της ΕΕ προς την
Παλαιστινιακή Αρχή και την UNRWA
ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν
δεόντως και πλήρως στην πολιτική και
ανθρωπιστική κατάσταση στη Μέση
Ανατολή και την ειρηνευτική διαδικασία·
τονίζει την ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση
που αντιµετωπίζει το UNWRA επί του
παρόντος, ιδίως µετά τα γεγονότα στη
Συρία· σηµειώνει ότι το καθαρό
αποτέλεσµα της αύξησης των αναλήψεων
υποχρεώσεων για το ENPI οφείλεται
κυρίως στο γεγονός ότι διατηρείται η
στήριξη για τα κατεχόµενα παλαιστινιακά
εδάφη στο επίπεδο του σχεδίου
προϋπολογισµού του 2012·
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A7-0215/37

Τροπολογία 37
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 71
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

71. αναγνωρίζει την ανάγκη αντίδρασης
στις διαπεριφερειακές προκλήσεις που
θέτουν το οργανωµένο έγκληµα, η εµπορία
ανθρώπων, η ανάγκη προστασίας των
υποδοµών ζωτικής σηµασίας, οι απειλές
στη δηµόσια υγεία και η καταπολέµηση
της τροµοκρατίας· καλεί ωστόσο την
Επιτροπή να αιτιολογήσει µε
συγκεκριµένα στοιχεία γιατί χρειάζεται
αύξηση κατά 50% των πιστώσεων για τα
µέτρα αυτά το 2013·

71. αναγνωρίζει την ανάγκη αντίδρασης
στις διαπεριφερειακές προκλήσεις που
θέτουν το οργανωµένο έγκληµα, η εµπορία
ανθρώπων, η ανάγκη προστασίας των
υποδοµών ζωτικής σηµασίας και οι
απειλές στη δηµόσια υγεία· καλεί την
Επιτροπή να αιτιολογήσει µε
συγκεκριµένα στοιχεία γιατί χρειάζεται
αύξηση κατά 50% των πιστώσεων για τα
µέτρα αυτά το 2013·
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Τροπολογία 38
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 75
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

75. αντιλαµβάνεται ότι αυτό επιτεύχθηκε
µέσω της µείωσης του αριθµού των
θέσεων στο οργανόγραµµα της Επιτροπής
κατά άνω του 1% ήδη για το 2013, ιδίως
στη διοικητική υποστήριξη, τη
δηµοσιονοµική διαχείριση και την
καταπολέµηση της απάτης, καθώς και
µέσω περαιτέρω περικοπών και σε άλλα
κονδύλια των διοικητικών δαπανών·
απαιτεί περαιτέρω εξηγήσεις ως προς την
πραγµατική ανάγκη που οδήγησε σε
αυτές τις µειώσεις προσωπικού και ως εκ
τούτου στο πάγωµα των διοικητικών
δαπανών σε πραγµατικές τιµές, τη στιγµή
που η Επιτροπή κατόρθωσε να παγώσει
τις διοικητικές δαπάνες της σε
ονοµαστικές τιµές το 2012 χωρίς να
καταφύγει σε καµιά µείωση του
προσωπικού·

75. αποδοκιµάζει το γεγονός ότι αυτό
επιτεύχθηκε µέσω της µείωσης του
αριθµού των θέσεων στο οργανόγραµµα
της Επιτροπής κατά άνω του 1% ήδη για
το 2013, ιδίως στη διοικητική υποστήριξη,
τη δηµοσιονοµική διαχείριση και την
καταπολέµηση της απάτης, καθώς και
µέσω περαιτέρω περικοπών και σε άλλα
κονδύλια των διοικητικών δαπανών·

Or. en

AM\907189EL.doc

EL

PE491.977v01-00
Eνωµένη στην πολυµορφία

EL

27.6.2012

A7-0215/39

Τροπολογία 39
Jürgen Klute, Alda Sousa
εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL
Έκθεση
Giovanni La Via
Εντολή για τον τριµερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισµού 2013
(2012/2016(BUD))

A7-0215/2012

Πρόταση ψηφίσµατος
Παράγραφος 76
Πρόταση ψηφίσµατος

Τροπολογία

76. επιδοκιµάζει την προσπάθεια αυτή µε
στόχο τη δηµοσιονοµική εξυγίανση των
διοικητικών δαπανών σε καιρούς
οικονοµικών και δηµοσιονοµικών πιέσεων
σε εθνικό επίπεδο· αναγνωρίζει ότι όλα τα
θεσµικά όργανα της ΕΕ πρέπει να
καταβάλουν από κοινού τις ίδιες
προσπάθειες για την εν λόγω εξυγίανση·
ανησυχεί ωστόσο για τον αρνητικό
αντίκτυπο που µπορεί να έχουν τέτοια
µέτρα στην ταχεία, κανονική και
αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεων
και προγραµµάτων της ΕΕ µέσω µιας
σύγχρονης διοίκησης, δεδοµένης της
ανάγκης επιβράβευσης των επιδόσεων και
της ποιότητας των υπηρεσιών,
λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική
ισορροπία, ειδικά τη στιγµή που
αυξάνονται διαρκώς οι αρµοδιότητες της
ΕΕ και νέα κράτη µέλη προσχωρούν στην
Ένωση· θεωρεί ευπρόσδεκτες τις
παρεχόµενες πληροφορίες για τους τοµείς
εκείνους που ενισχύθηκαν σε προσωπικό,
όπως η ευρωπαϊκή οικονοµική
διακυβέρνηση, η ενιαία αγορά και η
ασφάλεια και η δικαιοσύνη, αλλά ζητεί
παρόµοιες πληροφορίες και για εκείνους
τους τοµείς πολιτικής και τύπους θέσεων
στους οποίους διενεργήθηκαν περικοπές
στο προσωπικό σε σύγκριση µε το 2012·

76. αποδοκιµάζει την εν λόγω προσπάθεια
µε στόχο τη µείωση των διοικητικών
δαπανών, που έρχεται σε αντίθεση µε
τους στόχους της ΕΕ για τη δηµιουργία
θέσεων εργασίας και απασχόλησης,
ειδικά σε καιρούς οικονοµικών και
δηµοσιονοµικών πιέσεων σε εθνικό
επίπεδο· αναγνωρίζει ότι όλα τα θεσµικά
όργανα της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν από
κοινού τις ίδιες προσπάθειες για την εν
λόγω εξυγίανση· ανησυχεί για τον
αρνητικό αντίκτυπο που µπορεί να έχουν
τέτοια µέτρα στην ταχεία, κανονική και
αποτελεσµατική υλοποίηση των δράσεων
και προγραµµάτων της ΕΕ µέσω µιας
σύγχρονης διοίκησης, δεδοµένης της
ανάγκης επιβράβευσης των επιδόσεων και
της ποιότητας των υπηρεσιών,
λαµβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική
ισορροπία, ειδικά τη στιγµή που
αυξάνονται διαρκώς οι αρµοδιότητες της
ΕΕ και νέα κράτη µέλη προσχωρούν στην
Ένωση· θεωρεί ευπρόσδεκτες τις
παρεχόµενες πληροφορίες για τους τοµείς
εκείνους που ενισχύθηκαν σε προσωπικό,
όπως η ευρωπαϊκή οικονοµική
διακυβέρνηση, η ενιαία αγορά και η
ασφάλεια και η δικαιοσύνη, αλλά ζητεί
παρόµοιες πληροφορίες και για εκείνους
τους τοµείς πολιτικής και τύπους θέσεων
στους οποίους διενεργήθηκαν περικοπές
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στο προσωπικό σε σύγκριση µε το 2012·
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77. επαναλαµβάνει, βάσει του σκεπτικού
αυτού, ότι οιαδήποτε µείωση του
προσωπικού αυτού του τύπου θα πρέπει να
βασίζεται σε προηγούµενη αξιολόγηση
αντικτύπου και να λαµβάνει πλήρως
υπόψη, µεταξύ άλλων, τις νοµικές
υποχρεώσεις της Ένωσης, τις
προτεραιότητες της ΕΕ καθώς και τις νέες
αρµοδιότητες και τα αυξηµένα καθήκοντα
των θεσµικών οργάνων που απορρέουν
από τις Συνθήκες· τονίζει ότι η αξιολόγηση
αυτή πρέπει επίσης να λάβει προσεκτικά
υπόψη τις επιπτώσεις για τις διάφορες
γενικές διευθύνσεις και υπηρεσίες,
δεδοµένου ιδίως του µεγέθους και του
φόρτου εργασίας τους, καθώς και στους
διάφορους τύπους θέσεων όπως
παρουσιάζονται στην ετήσια αναλυτική
εξέταση των ανθρωπίνων πόρων της
Επιτροπής (χάραξη πολιτικής,
προγράµµατα διαχείρισης, διοικητική
υποστήριξη, δηµοσιονοµική διαχείριση και
καταπολέµηση της απάτης, γλωσσικός
τοµέας, κλπ.)·

77. Ε επαναλαµβάνει ότι, πριν από την
εξέταση οποιασδήποτε µείωσης
προσωπικού, πρέπει να διενεργείται
προηγούµενη αξιολόγηση αντικτύπου και
να λαµβάνονται πλήρως υπόψη, µεταξύ
άλλων, οι νοµικές υποχρεώσεις της
Ένωσης, οι προτεραιότητες της ΕΕ καθώς
και οι νέες αρµοδιότητες και τα αυξηµένα
καθήκοντα των θεσµικών οργάνων που
απορρέουν από τις συνθήκες· τονίζει ότι
στο πλαίσιο των στόχων της ΕΕ 2020 για
την ανάπτυξη, την απασχόληση και την
κοινωνική πρόοδο, πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα στην ανακατανοµή και τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η
αξιολόγηση αυτή πρέπει επίσης να λάβει
προσεκτικά υπόψη τις επιπτώσεις για τις
διάφορες γενικές διευθύνσεις και
υπηρεσίες, δεδοµένου ιδίως του µεγέθους
και του φόρτου εργασίας τους, καθώς και
στους διάφορους τύπους θέσεων όπως
παρουσιάζονται στην ετήσια αναλυτική
εξέταση των ανθρωπίνων πόρων της
Επιτροπής (χάραξη πολιτικής,
προγράµµατα διαχείρισης, διοικητική
υποστήριξη, δηµοσιονοµική διαχείριση και
καταπολέµηση της απάτης, γλωσσικός
τοµέας, κλπ.)·
Or. en
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81. φρονεί ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία θα
πρέπει να χρηµατοδοτούνται επαρκώς προς
το συµφέρον της αντιµετώπισης της
ειδικής κατάστασης των παιδιών των
υπαλλήλων των θεσµικών οργάνων της
ΕΕ· σηµειώνει την προταθείσα συνολική
χρηµατοδότηση ύψους 180,7 εκατ. ευρώ,
που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 6,8% σε
σύγκριση µε το 2012 και υπερβαίνει τα
ποσά του δηµοσιονοµικού
προγραµµατισµού· θα εξετάσει παρόλα
αυτά προσεκτικά και µε κάθε
λεπτοµέρεια κάθε µία από τις γραµµές
του προϋπολογισµού των Ευρωπαϊκών
Σχολείων, και, στο πλαίσιο της
ανάγνωσής του, θα υποβάλει οιαδήποτε
τροποποίηση θεωρήσει σκόπιµη στο θέµα
αυτό·

81. επαναλαµβάνει ότι τα ευρωπαϊκά
σχολεία πρέπει να χρηµατοδοτούνται
επαρκώς για την αντιµετώπιση του ειδικού
καθεστώτος που αφορά τα παιδιά των
υπαλλήλων των θεσµικών οργάνων της
ΕΕ· υπογραµµίζει την ανάγκη για
µεγαλύτερη στήριξη στα πολυπολιτισµικά
παιδαγωγικά προγράµµατα και ενίσχυση
των διαπολιτισµικών έργων· σηµειώνει
την προταθείσα συνολική χρηµατοδότηση
ύψους 180,7 εκατ. ευρώ, που
αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 6,8% σε
σύγκριση µε το 2012 και υπερβαίνει τα
ποσά του δηµοσιονοµικού
προγραµµατισµού·
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