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 28α. εκκέλεη ζηελ άπνςε φηη ζα πξέπεη λα 

δνζεί πξφζζεηε ζηήξημε ζηηο κηθξέο 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο δεδνκέλνπ φηη 

δηαηεξνχλ πνιιέο άκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

ζπληήξεζε ησλ εθηάζεσλ· εκκέλεη ζηελ 

άπνςε φηη ζα πξέπεη λα δνζεί 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνψζεζε θαη 

δηάδνζε ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ επαηζζεηνπνίεζεο 

ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο ηνπηθέο 

νηθνλνκίεο· θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα 

θξάηε κέιε λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε 

δεκφζηεο πνιηηηθέο νη νπνίεο εμαιείθνπλ 

ζηαδηαθά ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ 

αζηάζεηα ζηηο ηηκέο ησλ γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, θαηλφκελν πνπ εκθαλίδεηαη κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ· 

Or. en 
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 31α. απνξξίπηεη θάζε ρξήζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κηαο κηιηηαξηζηηθήο θαη 

λενθηιειεχζεξεο ΕΕ· ππεξαζπίδεηαη ηελ 

αλάγθε γηα έλα ελαιιαθηηθφ πξφγξακκα 

πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε, ηελ ελίζρπζε ηεο 

θηινπεξηβαιινληηθήο εζσηεξηθήο 

δήηεζεο κε βάζε πξννδεπηηθνχο κηζζνχο, 

ηελ πιήξε απαζρφιεζε κε δηθαηψκαηα, 

ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ηε δξάζε γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηελ αχμεζε 

ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο· 

Or. en 
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 42α. πηζηεχεη φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο 

Έλσζεο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζέγγηζε 

αλζξψπσλ πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα θαη 

εκκέλεη ζηελ άπνςε φηη απαηηείηαη 

κεηαηφπηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηηο 

ζηξαηησηηθέο δαπάλεο θαη ηηο δαπάλεο 

γηα ηελ αζθάιεηα ζε κηα κε ζηξαηησηηθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή κε γλψκνλα ηελ 

αλάπηπμε, ψζηε λα κεησζνχλ νη 

καθξνπξφζεζκεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο· 

επαλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ηα θνλδχιηα ηνπ ηνκέα απηνχ 

πξέπεη λα δεζκεπζνχλ γηα κηα εηξεληθή 

θαη κε ζηξαηησηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή, 

ε νπνία ζα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ 

δεζκεχζεσλ ηεο Έλσζεο γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο, ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε, ηνπο Αλαπηπμηαθνχο Σηφρνπο 

ηεο Χηιηεηίαο, ηνλ έιεγρν ησλ φπισλ, ην 

θαζεζηψο ηεο ζπλζήθεο γηα ηε κε 

δηάδνζε ησλ ππξεληθψλ φπισλ θαη ηνλ 

ππξεληθφ αθνπιηζκφ· επηζεκαίλεη φηη 

απηφ δείρλεη πςειφ επίπεδν αιιειεγγχεο 

κε ηηο ηξίηεο ρψξεο θαη εκκέλεη ζηελ 

άπνςε φηη απαηηείηαη λα πηνζεηεζεί κηα 
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νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε κε γλψκνλα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πνπ ζα ζπλδέεη 

ηε κεηαλάζηεπζε κε ηελ αλάπηπμε θαη ζα 

εγγπάηαη ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ· 

ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε λα πινπνηεζνχλ 

πεξαηηέξσ κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε κηαο 

εγρψξηαο αλάπηπμεο πνπ ζα δψζεη ψζεζε 

ζε κηα πγηή, ακνηβαία επσθειή ζρέζε θαη 

ζα πξναγάγεη ηηο επξσπατθέο ζεκειηψδεηο 

αμίεο· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

43. ζεκεηψλεη φηη ην Πεξηθεξεηαθφ 

Καηαπηζηεπκαηηθφ Τακείν ηεο Έλσζεο γηα 

ηελ Κξίζε ζηε Σπξία θαη ην 

Καηαπηζηεπκαηηθφ Τακείν Έθηαθηεο 

Αλάγθεο γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ ηεο 

παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ 

εθηνπηζκέλσλ αηφκσλ ζηελ Αθξηθή 

δεκηνπξγήζεθαλ δηφηη ν πξνυπνινγηζκφο 

ηεο Έλσζεο δελ έρεη νχηε ηελ απαηηνχκελε 

επειημία νχηε ηνπο πφξνπο γηα λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή κία ηαρεία θαη 

πεξηεθηηθή απφθξηζε ζηελ θξίζε· ηνλίδεη 

φηη ρξεηάδεηαη λα εμεπξεζεί κία 

πεξηζζφηεξν νιηζηηθή ιχζε ζηελ 

επαλεμέηαζε/αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΠ 

ζρεηηθά κε ην πψο λα θαηαζηεί ε ζηήξημε 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο γηα 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη αλάπηπμε 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη 

πεξηζζφηεξν άκεζα δηαζέζηκε θαη πψο λα 

ηε ζπλδπάδεη θαλείο κε ην Επξσπατθφ 

Τακείν Αλάπηπμεο θαη ηε ζε δηκεξή βάζε 

βνήζεηα πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε· 

δεηεί νη επηπξφζζεηεο πηζηψζεηο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Τνκέα 4 

43. ζεκεηψλεη φηη ην Πεξηθεξεηαθφ 

Καηαπηζηεπκαηηθφ Τακείν ηεο Έλσζεο γηα 

ηελ Κξίζε ζηε Σπξία θαη ην 

Καηαπηζηεπκαηηθφ Τακείν Έθηαθηεο 

Αλάγθεο γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ βαζχηεξσλ αηηίσλ ηεο 

παξάηππεο κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ 

εθηνπηζκέλσλ αηφκσλ ζηελ Αθξηθή 

δεκηνπξγήζεθαλ δηφηη ν πξνυπνινγηζκφο 

ηεο Έλσζεο δελ έρεη νχηε ηελ απαηηνχκελε 

επειημία νχηε ηνπο πφξνπο γηα λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή κία ηαρεία θαη 

πεξηεθηηθή απφθξηζε ζηελ θξίζε· ηνλίδεη 

φηη ρξεηάδεηαη λα εμεπξεζεί κία 

πεξηζζφηεξν νιηζηηθή ιχζε ζηελ 

επαλεμέηαζε/αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔΠ 

ζρεηηθά κε ην πψο λα θαηαζηεί ε ζηήξημε 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο γηα 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη αλάπηπμε 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή θαη 

πεξηζζφηεξν άκεζα δηαζέζηκε θαη πψο λα 

ηε ζπλδπάδεη θαλείο κε ην Επξσπατθφ 

Τακείν Αλάπηπμεο θαη ηε ζε δηκεξή βάζε 

βνήζεηα πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε· 

δεηεί νη επηπξφζζεηεο πηζηψζεηο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Τνκέα 4 
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λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθφηεξα πξνο 

αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα δχν 

θαηαπηζηεπκαηηθά ηακεία θαζψο θαη γηα 

ηελ άκεζε βνήζεηα κέζσ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ 

Επηζηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο· θαιεί ηα επί 

κέξνπο θξάηε κέιε λα κεηαηξέςνπλ ζε 

πξάμε ηα ιφγηα ηνπο θαη λα παξάζρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πξφζζεηεο ζπλεηζθνξέο γηα λα 

είλαη αληίζηνηρεο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε 

απφ ηελ Έλσζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηα 

θαηαπηζηεπκαηηθά ηακεία θαη λα θιείζνπλ 

ην θελφ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξαηεξείηαη 

ζηηο ππεξεζίεο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ 

ρσξίο πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε· ζεκεηψλεη 

φηη ε δεμακελή έξγσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα 

θαηαπηζηεπκαηηθά ηακεία απνδπλακψλεη 

πεξαηηέξσ ην επηρείξεκα ηνπ Σπκβνπιίνπ 

γηα κηα εηθαδφκελε έιιεηςε ηθαλφηεηαο 

απνξξφθεζεο πφξσλ ζηνλ Τνκέα 4· 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθφηεξα πξνο 

αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα δχν 

θαηαπηζηεπκαηηθά ηακεία θαζψο θαη γηα 

ηελ άκεζε βνήζεηα κέζσ ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ γηα 

ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηνπ Παγθφζκηνπ 

Επηζηηηζηηθνχ Πξνγξάκκαηνο· 

επαλαιακβάλεη φηη ζα πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

κε γλψκνλα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

πνπ ζα ζπλδέεη ηε κεηαλάζηεπζε κε ηελ 

αλάπηπμε θαη ζα εγγπάηαη ηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ δηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ 

πξνζθχγσλ, ππνζηεξίδνληαο παξάιιεια 

κηα λέα πνιηηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

δέζκεπζε πξνο ηηο ρψξεο θαηαγσγήο θαη 

δηέιεπζεο· θαιεί ηα επί κέξνπο θξάηε 

κέιε λα κεηαηξέςνπλ ζε πξάμε ηα ιφγηα 

ηνπο θαη λα παξάζρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξφζζεηεο ζπλεηζθνξέο γηα λα είλαη 

αληίζηνηρεο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηελ Έλσζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηα 

θαηαπηζηεπκαηηθά ηακεία θαη λα θιείζνπλ 

ην θελφ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξαηεξείηαη 

ζηηο ππεξεζίεο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλψλ 

ρσξίο πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε· ζεκεηψλεη 

φηη ε δεμακελή έξγσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα 

θαηαπηζηεπκαηηθά ηακεία απνδπλακψλεη 

πεξαηηέξσ ην επηρείξεκα ηνπ Σπκβνπιίνπ 

γηα κηα εηθαδφκελε έιιεηςε ηθαλφηεηαο 

απνξξφθεζεο πφξσλ ζηνλ Τνκέα 4·  

Or. en 
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 58α. εθηηκά φηη, παξάιιεια κε ηελ 

ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ βέιηηζηεο 

δηαρείξηζεο θαη ινγνδνζίαο, ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο Έλσζεο πξέπεη λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ηα ηξίηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ηδίσο πξνο ην 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ 

λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα ζπκθσλνχλ 

γηα ηνπο φξνπο εξγαζίαο θαη ηνπο κηζζνχο 

κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο θαη φηη, σο εθ 

ηνχηνπ, ηα ζεζκηθά φξγαλα ζα πξέπεη, 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα ρξεζηκνπνηνχλ 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο πνπ αλαγλσξίδνπλ 

ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη 

ραίξνπλ θαιήο θήκεο φζνλ αθνξά ηα 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ· 

Or. en 

 

 


