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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. φρονεί ότι, σε πλαίσιο σεβασμού της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να διαθέτει 

εργαλεία που θα του επιτρέπουν να 

ανταποκρίνεται σε περισσότερες κρίσεις 

ταυτόχρονα, πράγμα που σημαίνει ότι 

απαιτείται ένα σχετικό επίπεδο ευελιξίας· 

θεωρεί ότι, ενώ η μεγέθυνση και η 

απασχόληση παραμένουν πάντα οι βασικές 

προτεραιότητες του προϋπολογισμού της 

ΕΕ, η εξασφάλιση βιώσιμης προόδου και 

ανάπτυξης στους τομείς αυτούς πρέπει να 

επιτευχθεί παράλληλα με την 

αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών 

όσον αφορά την προστασία και την 

ασφάλεια· επαναλαμβάνει την έκκλησή 

του για θεματική συγκέντρωση κατά τη 

διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για τον 

προϋπολογισμό του 2018· 

2. φρονεί ότι, σε πλαίσιο σεβασμού της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας, ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να διαθέτει 

εργαλεία που θα του επιτρέπουν να 

ανταποκρίνεται σε περισσότερες κρίσεις 

ταυτόχρονα, πράγμα που σημαίνει ότι 

απαιτείται ένα σχετικό επίπεδο ευελιξίας· 

τονίζει ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της 

ΕΕ(ΤΑΕΕ) πρέπει να είναι ένας ισχυρός 

και ευέλικτος μηχανισμός που επιδεικνύει 

αλληλεγγύη και εξασφαλίζει κατάλληλη, 

ταχεία και ουσιαστική αρωγή στους 

πολίτες που έχουν πληγεί από μεγάλες 

φυσικές καταστροφές· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι από 

το 2014 στο ΤΑΕΕ διατίθενται 500 

εκατομμύρια EUR ετησίως κατ’ ανώτατο 

όριο, ποσό το οποίο μπορεί να μην 

επαρκεί· ζητεί το μη χρησιμοποιηθέν 

ποσό να αποτελέσει αντικείμενο 

αυτόματης μεταφοράς στο επόμενο έτος· 
θεωρεί ότι, ενώ η μεγέθυνση και η 

απασχόληση παραμένουν πάντα οι βασικές 

προτεραιότητες του προϋπολογισμού της 

ΕΕ, η εξασφάλιση βιώσιμης προόδου και 

ανάπτυξης στους τομείς αυτούς πρέπει να 

επιτευχθεί παράλληλα με την 

αντιμετώπιση των ανησυχιών των πολιτών 

όσον αφορά την προστασία και την 

ασφάλεια· επαναλαμβάνει την έκκλησή 

του για θεματική συγκέντρωση κατά τη 

διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για τον 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. υποστηρίζει σθεναρά την περαιτέρω 

ανάπτυξη και βελτίωση της 

διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών 

δικτύων υποδομών· θεωρεί ότι η 

χρηματοδότηση της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) είναι 

ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των 

στόχων αυτών και καλεί την Επιτροπή να 

διασφαλίσει το ενδεδειγμένο επίπεδο 

χρηματοδότησης για το 2018· 

6. υποστηρίζει την ουσιαστική ανάπτυξη 

και βελτίωση της διαλειτουργικότητας των 

ευρωπαϊκών δικτύων υποδομών· θεωρεί 

ότι η χρηματοδότηση της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) πρέπει 

να προορίζεται για στόχους που 

εξασφαλίζουν πραγματική προστιθέμενη 

αξία για τα κράτη μέλη και να μη 

χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 

αμφιλεγόμενων έργων· καλεί την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ένα στοχευμένο 

επίπεδο χρηματοδότησης για το 2018· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο και 

τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ) στο θέμα της μείωσης του 

επενδυτικού χάσματος που εξακολουθεί να 

υπάρχει στην Ευρώπη, και αναγνωρίζει τα 

θετικά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί 

μέχρι στιγμής· χαιρετίζει επίσης την 

πρόταση της Επιτροπής για παράταση 

του ΕΤΣΕ έως το 2020, η οποία θα πρέπει 

να έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση 

της λειτουργίας του, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της 

αρχής της προσθετικότητας και της 

γεωγραφικής ισορροπίας, στο πλαίσιο της 

οποίας απαιτούνται περαιτέρω 

προσπάθειες· υπογραμμίζει ότι η επιλογή 

των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω 

του ΕΤΣΕ θα πρέπει να βασίζεται στην 

ποιότητα και να είναι προσανατολισμένη 

στη ζήτηση· χαιρετίζει την πρόθεση της 

Επιτροπής να ενισχύσει τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών 

Συμβουλών ως προς την παροχή πιο 

στοχευμένης τεχνικής βοήθειας σε τοπικό 

επίπεδο σε όλη την ΕΕ, και να προαγάγει 

επίσης τη γεωγραφική ισορροπία· καλεί 

ακόμη την Επιτροπή να αναλύει σε 

τακτική βάση την προστιθέμενη αξία του 

ΕΤΣΕ, μέσω εκτίμησης επιπτώσεων για τα 

αποτελέσματα του ταμείου· 

7. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

αποδείχτηκε αναποτελεσματικό στο θέμα 

της μείωσης του επενδυτικού χάσματος 

στην Ευρώπη και τονίζει ότι τα θετικά 

αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 

στιγμής είναι ασήμαντα και δεν 

αποφέρουν προσθετικότητα ή 

προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τα 

υφιστάμενα προγράμματα της ΕΤΕπ· 

θεωρεί λυπηρή την πρόταση της 

Επιτροπής για παράταση του ΕΤΣΕ έως 

το 2020· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει 

ενδελεχή ανάλυση του ΕΤΣΕ και της 

προστιθέμενης αξίας του μέσω εκτίμησης 

επιπτώσεων για τα αποτελέσματα του 

ταμείου έως το τέλος του 2018, για να 

αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 

διατηρηθεί στην επόμενη περίοδο 

δημοσιονομικού προγραμματισμού· 
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  11α. φρονεί ότι οι πολιτικές λιτότητας 

υπονομεύουν την ικανότητα των κρατών 

μελών να αντιδρούν σωστά στις κρίσεις 

και ότι πρέπει να τερματιστούν· 

υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να 

προωθηθεί η πρόληψη των κινδύνων και 

της ανθεκτικότητας στις καταστροφές, 

με άμεση και κατάλληλη αντίδραση σε 

περίπτωση φυσικής καταστροφής που 

επηρεάζει τους πολίτες της ΕΕ· τονίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικό είναι 

να εξετασθεί το ενδεχόμενο οι βιώσιμες 

ανακατασκευές και οι αντισεισμικές 

επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

που συγχρηματοδοτούνται μέσω των 

ΕΔΕΤ και έχουν διατεθεί για τον 

θεματικό στόχο 5 «πρόληψη, προώθηση 

της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 

πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», να 

εξαιρούνται από τον υπολογισμό των 

εθνικών ελλειμμάτων στο πλαίσιο του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· 

Or. en 

 

 


