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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/40 

Τροπολογία  40 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οποιαδήποτε αύξηση του προϋπολογισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να 

επιβαρύνει περαιτέρω το συνολικό 

μερίδιο των δημοσίων δαπανών στην ΕΕ, 

και θα πρέπει επομένως να γίνει κατά 

βάση με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

και τη μεταφορά ενεργειών που 

υλοποιούνταν έως σήμερα από τα κράτη 

μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 

παράλληλη διάθεση αντίστοιχων πόρων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι έτσι θα αυξηθούν 

η αποδοτικότητα και η ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/41 

Τροπολογία  41 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7α. θεωρεί ότι το επίπεδο της 

χρηματοδότησης κατά την προσεχή 

περίοδο προγραμματισμού για τις 

υφιστάμενες πολιτικές της ΕΕ και τα 

διάδοχα προγράμματα δαπανών θα 

πρέπει να καθορίζεται με βάση 

εμπεριστατωμένη κριτική αξιολόγηση, εκ 

μέρους της Επιτροπής, των επιδόσεων 

και της αποτελεσματικότητας των 

τρεχόντων χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και μέσων, και 

αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας που 

προσφέρουν, ως μέρος μιας συνολικής 

επανεξέτασης των δημόσιων δαπανών, 

όπως έχει προταθεί επανειλημμένα από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/42 

Τροπολογία  42 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή 

στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως 

των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι 

οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 

συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και 

αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής 

συνοχής, διότι αποφέρουν απτά οφέλη του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος στους πολίτες 

της ΕΕ· απορρίπτει κάθε απόπειρα 

επανεθνικοποίησης των πολιτικών αυτών, 

καθώς τούτο δεν θα μειώσει την 

οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων 

και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει 

καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, 

θα εμποδίσει την ανάπτυξη, την 

αλληλεγγύη και τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα 

οξύνει περαιτέρω τις ανισότητες και θα 

διευρύνει τις διαφορές μεταξύ περιοχών 

και οικονομικών τομέων· προτίθεται να 

εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο 

χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για τις 

πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού, με παράλληλη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους 

και απλοποίηση των διαδικασιών που 

συνδέονται με αυτές·  

8. ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή 

στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως 

των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι 

οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και 

συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και 

αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής 

συνοχής, διότι αποφέρουν απτά οφέλη του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος στους πολίτες 

της ΕΕ· απορρίπτει κάθε απόπειρα 

επανεθνικοποίησης των πολιτικών αυτών, 

καθώς τούτο δεν θα μειώσει την 

οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων 

και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει 

καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, 

θα εμποδίσει την ανάπτυξη, την 

αλληλεγγύη και τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα 

οξύνει περαιτέρω τις ανισότητες και θα 

διευρύνει τις διαφορές μεταξύ περιοχών 

και οικονομικών τομέων· προτίθεται να 

εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο 

χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για τις 

πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού, με παράλληλη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους 

και απλοποίηση των διαδικασιών που 

συνδέονται με αυτές· 

Or. en 



 

AM\1147971EL.docx  PE616.074v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/43 

Τροπολογία  43 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  19α. καλεί την Ένωση να αυξήσει τη 

δημοσιονομική ευελιξία της, προκειμένου 

να βελτιώσει την αντιμετώπιση αιφνίδιων 

κρίσεων και απρόβλεπτων γεγονότων, και 

σημειώνει στο πλαίσιο αυτό ότι δαπάνες 

άλλες από αυτές που αφορούν πολιτικές 

και προγράμματα που απαιτούν 

προβλεψιμότητα και πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως η κοινή 

γεωργική πολιτική και η κοινή αλιευτική 

πολιτική, και η πολιτική συνοχή, καθώς 

και τα προγράμματα έρευνας και 

καινοτομίας, υποδομή στους τομείς των 

μεταφορών, της ψηφιακής τεχνολογίας 

και της ενέργειας, της άμυνας, της 

κατάρτισης, της απασχόλησης και της 

κινητικότητας των νέων σπουδαστών και 

μαθητευομένων, και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 

θα πρέπει να εγκρίνονται και να 

ψηφίζονται ετησίως·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/44 

Τροπολογία  44 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. υπογραμμίζει, την ανάγκη η 

διάρκεια του ΠΔΠ να περάσει σταδιακά σε 

μια περίοδο 5+5 ετών με μια υποχρεωτική 

ενδιάμεση αναθεώρηση· ζητεί από την 

Επιτροπή να επεξεργαστεί σαφή πρόταση 

στην οποία θα καθορίζονται οι μέθοδοι της 

εφαρμογής στην πράξη ενός 

δημοσιονομικού πλαισίου·5+5 ετών· είναι 

πεπεισμένο ότι το ΠΔΠ δεν μπορεί να έχει 

απλώς πενταετή διάρκεια, λόγω των 

σοβαρών εμποδίων που αυτό θα έθετε 

στις απαιτήσεις προγραμματισμού και 

υλοποίησης πολλών πολιτικών της ΕΕ· 

22. υπογραμμίζει, την ανάγκη η 

διάρκεια του ΠΔΠ να περάσει σταδιακά σε 

μια περίοδο 5+5 ετών με μια υποχρεωτική 

ενδιάμεση αναθεώρηση· ζητεί από την 

Επιτροπή να επεξεργαστεί σαφή πρόταση 

στην οποία θα καθορίζονται οι μέθοδοι της 

εφαρμογής στην πράξη ενός 

δημοσιονομικού πλαισίου·5+5 ετών·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/45 

Τροπολογία  45 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

72. πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η 

σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί 

ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον 

οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών 

αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την 

ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά 

το 2020·  

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/46 

Τροπολογία  46 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 86 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

86. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

βιώσιμος και οικονομικά προσιτός 
ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη 

των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη 

διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και 

των οδών, αυξάνουν την ενεργειακή 

ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία, 

και ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και 

τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ 

Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι 

σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης 

στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες 

υψηλής έντασης άνθρακα, την ενεργειακή 

μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των 

συστημάτων παραγωγής ηλεκτρική 

ενέργειας, τη βελτίωση των 

διασυνοριακών διασυνδέσεων και την 

εγκατάσταση έξυπνων δικτύων, τις 

τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης 

διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και για 

τον εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· 

θεωρεί ότι οι αλλαγές στον τομέα της 

ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για 

το κλίμα πρέπει να στηριχθούν αναλόγως, 

κυρίως στις περιοχές και χώρες που 

εξαρτώνται από τον άνθρακα, έτσι ώστε 

να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη 

86. θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί 

καθαρός, σταθερός και ανταγωνιστικός 
ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· 

ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη για 

βιώσιμες επενδύσεις που ενθαρρύνουν τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βελτιώνουν 

την ενεργειακή απόδοση ως πρώτο 

καύσιμο, αυξάνουν την ενεργειακή 

ασφάλεια και την ενεργειακή 

ανεξαρτησία από την εισαγωγή ενέργειας 

και στηρίζουν νέες και καινοτόμες 

ενεργειακές και βιομηχανικές τεχνολογίες 

που συνάδουν προς τις μακροπρόθεσμες 

δεσμεύσεις της Ένωσης για το κλίμα·  
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στρατηγική για τη μετάβαση σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· 

ζητεί τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου 

ταμείου προκειμένου να υποστηριχθεί η 

δίκαιη μετάβαση, ιδίως μέσω της 

ανάπτυξης και εκμετάλλευσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λύσεων 

ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευσης 

ενέργειας, λύσεων και υποδομών 

ηλεκτροκίνησης, μέσω εκσυγχρονισμού 

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

των δικτύων, μέσω προηγμένων 

τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 

δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου 

του άνθρακα (CCS), της τεχνολογίας 

δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του 

άνθρακα (CCU) και της αεριοποίησης 

του άνθρακα, μέσω εκσυγχρονισμού της 

τηλεθέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης 

της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, 

της έγκαιρης προσαρμογής σε μελλοντικά 

περιβαλλοντικά πρότυπα και 

αναδιάρθρωσης των τομέων που 

εξαρτώνται από τον άνθρακα, καθώς και 

της αντιμετώπισης των κοινωνικών, 

κοινωνικοοικονομικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/47 

Τροπολογία  47 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 90 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

90. θεωρεί απόλυτα σημαντικό να 

διατηρηθεί η χρηματοδότηση της 
πολιτικής συνοχής μετά το 2020 για την 

ΕΕ των 27, τουλάχιστον στο επίπεδο του 

προϋπολογισμού 2014-2020 σε σταθερές 

τιμές· τονίζει ότι, το ΑΕγχΠ θα πρέπει να 

παραμείνει μία από τις παραμέτρους για 

την κατανομή των κονδυλίων της 

πολιτικής συνοχής, αλλά θεωρεί ότι θα 

πρέπει να συμπληρωθεί από μια πρόσθετη 

δέσμη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 

δημογραφικών δεικτών ώστε να 

λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη 

οι νέες μορφές ανισοτήτων μεταξύ και 

εντός των περιφερειών της ΕΕ σε όλα τα 

κράτη μέλη· υποστηρίζει, επιπλέον, τη 

συνέχιση, στο πλαίσιο της νέας περιόδου 

προγραμματισμού, των στοιχείων τα οποία 

κατέστησαν την πολιτική συνοχής πιο 

σύγχρονη και προσανατολισμένη στις 

επιδόσεις στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, 

δηλαδή της θεματικής επικέντρωσης, των 

εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, του 

πλαισίου απόδοσης και της σύνδεσης με 

την οικονομική διακυβέρνηση·  

90. θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής 

μετά το 2020 για την ΕΕ των 27 θα πρέπει 

να λάβει επαρκή χρηματοδότηση που θα 

βασίζεται στην ανάλυση των αναγκών και 

θα λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της 

εφαρμογής της πολιτικής· τονίζει ότι, το 

ΑΕγχΠ θα πρέπει να παραμείνει μία από 

τις παραμέτρους για την κατανομή των 

κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, αλλά 

θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί από 

μια πρόσθετη δέσμη κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών και δημογραφικών 

δεικτών ώστε να λαμβάνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι νέες μορφές 

ανισοτήτων μεταξύ και εντός των 

περιφερειών της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη· 

υποστηρίζει, επιπλέον, τη συνέχιση, στο 

πλαίσιο της νέας περιόδου 

προγραμματισμού, των στοιχείων τα οποία 

κατέστησαν την πολιτική συνοχής πιο 

σύγχρονη και προσανατολισμένη στις 

επιδόσεις στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, 

δηλαδή της θεματικής επικέντρωσης, των 

εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, του 

πλαισίου απόδοσης και της σύνδεσης με 

την οικονομική διακυβέρνηση· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Τροπολογία  48 

Gérard Deprez 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 94 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

94. τονίζει ιδίως τη διαρκή ανάγκη για 

την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 

και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως 

μεταξύ των νέων που βρίσκονται εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 

(ΕΕΑΚ), ως τμήμα μιας συνολικής 

προσέγγισης στις πολιτικές για τη νεολαία 

σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, το 

κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων να διπλασιαστεί, 
και να εφαρμοστούν πλήρως οι Εγγυήσεις 

για τη νεολαία της ΕΕ, διασφαλίζοντας την 

ταχεία και απλοποιημένη χρήση των 

κεφαλαίων και τη μόνιμη και σταθερή 

χρηματοδότηση κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· υπογραμμίζει την 

ανάγκη βελτίωσης της κανονιστικής 

ρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί η 

χωρίς διακρίσεις συμμετοχή των νέων από 

μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον στο πρόγραμμα· θεωρεί ότι οι 

επενδύσεις για την αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και 

κυρίως για την ανάπτυξη ψηφιακού 

γραμματισμού, παραμένει μία από τις 

κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ· εμμένει 

στην άποψη ότι το πρόγραμμα αυτό δεν 

πρέπει να αντικαταστήσει τις δαπάνες που 

πρότινος λάμβαναν χρηματοδότηση από 

τους εθνικούς προϋπολογισμούς·  

94. τονίζει ιδίως τη διαρκή ανάγκη για 

την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 

και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως 

μεταξύ των νέων που βρίσκονται εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης 

(ΕΕΑΚ), ως τμήμα μιας συνολικής 

προσέγγισης στις πολιτικές για τη νεολαία 

σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, να 

ενισχυθούν ουσιαστικά οι πρωτοβουλίες 

για την ώθηση της απασχόλησης των 

νέων, και να εφαρμοστούν πλήρως οι 

Εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ, 

διασφαλίζοντας την ταχεία και 

απλοποιημένη χρήση των κεφαλαίων και 

τη μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση 

κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού· υπογραμμίζει την 

ανάγκη βελτίωσης της κανονιστικής 

ρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί η 

χωρίς διακρίσεις συμμετοχή των νέων από 

μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον στο πρόγραμμα· θεωρεί ότι οι 

επενδύσεις για την αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και 

κυρίως για την ανάπτυξη ψηφιακού 

γραμματισμού, παραμένει μία από τις 

κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ· εμμένει 

στην άποψη ότι το πρόγραμμα αυτό δεν 

πρέπει να αντικαταστήσει τις δαπάνες που 

πρότινος λάμβαναν χρηματοδότηση από 

τους εθνικούς προϋπολογισμούς· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

98. καλεί την Επιτροπή να δώσει 

συνέχεια στο πρόγραμμα «Κάρτα Interrail 

για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα 

γενέθλια» και να παρουσιάσει στο νέο 

ΠΔΠ ένα ειδικό πρόγραμμα με επαρκείς 

ετήσιες πιστώσεις για να καλύπτονται όλες 

οι αιτήσεις των νέων ευρωπαίων που 

κλείνουν τα 18 σε ένα συγκεκριμένο έτος, 

για ένα δωρεάν σιδηροδρομικό εισιτήριο· 

υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα 

αποτελούσε καίρια συνιστώσα για την 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης και 

ταυτότητας, ειδικά ενόψει απειλών όπως 

του λαϊκισμού και της 

παραπληροφόρησης· επαναλαμβάνει ότι 

για να επιτευχθεί ο σκοπός ενός τέτοιου 

προγράμματος αναμένεται να υποβάλει η 

Επιτροπή μια πρόταση για την κατάλληλη 

νομική βάση·  

98. καλεί την Επιτροπή να δώσει 

συνέχεια στην «Interrail Pass για την 

Ευρώπη» και να παρουσιάσει στο νέο 

ΠΔΠ ένα ειδικό πρόγραμμα με επαρκείς 

ετήσιες πιστώσεις για να καλύπτονται όλες 

οι αιτήσεις των νέων ευρωπαίων για ένα 

σιδηροδρομικό εισιτήριο, για φάσμα 

ηλικιών, χωρίς κοινωνικούς και 

γεωγραφικούς αποκλεισμούς, πάντα στο 

πλαίσιο εκπαιδευτικών στόχων, βάσει 

συνδυασμένων μεταφορών και 

μεταφορών χωρίς εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα, και με απαίτηση για 

χρηματοδοτική συνεισφορά των 

δικαιούχων ως απόδειξη της 

προσήλωσής τους στο σχέδιο· 

υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα 

αποτελούσε καίρια συνιστώσα για την 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης και 

ταυτότητας, ειδικά ενόψει απειλών όπως 

του λαϊκισμού και της 

παραπληροφόρησης· επαναλαμβάνει ότι 

για να επιτευχθεί ο σκοπός ενός τέτοιου 

προγράμματος αναμένεται να υποβάλει η 

Επιτροπή μια πρόταση για την κατάλληλη 

νομική βάση και τονίζει ότι το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν θα πρέπει 

να υπονομεύει τον προϋπολογισμό άλλων 

επιτυχημένων προγραμμάτων της ΕΕ· 
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