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4. φρονεί ότι οι προτεραιότητες για 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 θα 

πρέπει να είναι η ανάπτυξη, η καινοτομία, 

η ανταγωνιστικότητα, η καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 

μετανάστευση και η ασφάλεια· 

4. φρονεί ότι οι προτεραιότητες για 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 θα 

πρέπει να είναι η ανάπτυξη, η καινοτομία, 

η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια, η 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η 

μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

και η μετανάστευση· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. πιστεύει ότι οι οργανισμοί, τα 

προγράμματα και οι πολιτικές της ΕΕ που 

συμμετέχουν ή αφορούν τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών 

και τον έλεγχο των συνόρων θα πρέπει να 

διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση 

της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, για 

την οποία αναμένεται επίσης από τα κράτη 

μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

σύμφωνα με την αρχή του επιμερισμού της 

επιβάρυνσης και τις Συμβάσεις της 

Γενεύης· είναι πεπεισμένο ότι, 

προκειμένου να βρεθεί μια 

μακροπρόθεσμη λύση, η ΕΕ θα πρέπει 

επίσης να επιδείξει την εξωτερική της 

αλληλεγγύη με την προαγωγή συνθηκών 

υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στις 

χώρες προέλευσης, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στις επενδύσεις και τις 

αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως μέσω της 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), του Μέσου 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και του 

Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας· 

αναγνωρίζει τη σημασία και τη διακριτή 

προστιθέμενη αξία μιας αναπτυξιακής 

πολιτικής που έχει ως προτεραιότητες την 

εξάλειψη της φτώχειας, την εκπαίδευση, 

την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να 

33. πιστεύει ότι οι οργανισμοί, τα 

προγράμματα και οι πολιτικές της ΕΕ που 

συμμετέχουν ή αφορούν τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών 

και τον έλεγχο των συνόρων θα πρέπει να 

διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση 

της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, για 

την οποία αναμένεται επίσης από τα κράτη 

μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

σύμφωνα με την αρχή του επιμερισμού της 

επιβάρυνσης και τις Συμβάσεις της 

Γενεύης· είναι πεπεισμένο ότι, 

προκειμένου να βρεθεί μια 

μακροπρόθεσμη λύση, η ΕΕ θα πρέπει 

επίσης να επιδείξει την εξωτερική της 

αλληλεγγύη με την προαγωγή συνθηκών 

υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στις 

χώρες προέλευσης, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στις επενδύσεις και τις 

αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως μέσω της 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), του Μέσου 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και του 

Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας· 

αναγνωρίζει τη σημασία και τη διακριτή 

προστιθέμενη αξία μιας αναπτυξιακής 

πολιτικής που έχει ως προτεραιότητες την 

εξάλειψη της φτώχειας, την εκπαίδευση, 

την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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υποστηριχθούν οι δράσεις και τα 

προγράμματα του Γραφείου Αρωγής και 

Έργων των Ηνωμένων Εθνών· 

υπογραμμίζει ότι μία από τις προϋποθέσεις 

για τη διατήρηση της σταθερότητας και της 

ευημερίας στην ΕΕ είναι μια σταθερή 

γειτονία της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίνεται 

προτεραιότητα στις επενδύσεις στις 

γειτονικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να 

στηρίξει τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων της 

περιοχής – μετανάστευση, προσφυγική 

πρόκληση και ανάπτυξη στις νότιες 

γειτονικές χώρες και αστάθεια στις 

ανατολικές γειτονικές χώρες – η οποία 

οφείλεται, εν μέρει, στην εξωτερική 

πολιτική της Ρωσίας που δεν 

ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο και 

τα πρότυπα της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 

νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι 

επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ, όπως 

η ασφάλεια και η άμυνα, θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και 

όχι με μειώσεις υφιστάμενων 

επιτυχημένων και σημαντικών πολιτικών 

και προγραμμάτων, όπως η αναπτυξιακή 

και η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική 

γειτονίας· τονίζει, επιπλέον, ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ασφάλειας και 

της αναπτυξιακής πολιτικής και ότι η 

ασφάλεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 

για να την οικοδόμηση ενός λειτουργικού 

κράτους· 

υποστηριχθούν οι δράσεις και τα 

προγράμματα του Γραφείου Αρωγής και 

Έργων των Ηνωμένων Εθνών· 

υπογραμμίζει ότι μία από τις προϋποθέσεις 

για τη διατήρηση της σταθερότητας και της 

ευημερίας στην ΕΕ είναι μια σταθερή 

γειτονία της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίνεται 

προτεραιότητα στις επενδύσεις στις 

γειτονικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να 

στηρίξει τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων της 

περιοχής – μετανάστευση, προσφυγική 

πρόκληση και ανάπτυξη στις νότιες 

γειτονικές χώρες και αστάθεια στις 

ανατολικές γειτονικές χώρες – η οποία 

οφείλεται, εν μέρει, στην εξωτερική 

πολιτική της Ρωσίας που δεν 

ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο και 

τα πρότυπα της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 

νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι 

επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ, όπως 

η ασφάλεια και η άμυνα, θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και 

όχι με μειώσεις υφιστάμενων πολιτικών 

και προγραμμάτων, όπως η αναπτυξιακή 

και η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική 

γειτονίας· τονίζει, επιπλέον, ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ασφάλειας και 

της αναπτυξιακής πολιτικής και ότι η 

ασφάλεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 

για να την οικοδόμηση ενός λειτουργικού 

κράτους· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. πιστεύει ότι οι οργανισμοί, τα 

προγράμματα και οι πολιτικές της ΕΕ που 

συμμετέχουν ή αφορούν τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών 

και τον έλεγχο των συνόρων θα πρέπει να 

διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση 

της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, για 

την οποία αναμένεται επίσης από τα κράτη 

μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

σύμφωνα με την αρχή του επιμερισμού της 

επιβάρυνσης και τις Συμβάσεις της 

Γενεύης· είναι πεπεισμένο ότι, 

προκειμένου να βρεθεί μια 

μακροπρόθεσμη λύση, η ΕΕ θα πρέπει 

επίσης να επιδείξει την εξωτερική της 

αλληλεγγύη με την προαγωγή συνθηκών 

υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στις 

χώρες προέλευσης, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στις επενδύσεις και τις 

αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως μέσω της 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), του Μέσου 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και του 

Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας· 

αναγνωρίζει τη σημασία και τη διακριτή 

προστιθέμενη αξία μιας αναπτυξιακής 

πολιτικής που έχει ως προτεραιότητες την 

εξάλειψη της φτώχειας, την εκπαίδευση, 

την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να 

33. πιστεύει ότι οι οργανισμοί, τα 

προγράμματα και οι πολιτικές της ΕΕ που 

συμμετέχουν ή αφορούν τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών 

και τον έλεγχο των συνόρων θα πρέπει να 

διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση 

της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, για 

την οποία αναμένεται επίσης από τα κράτη 

μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

σύμφωνα με την αρχή του επιμερισμού της 

επιβάρυνσης και τις Συμβάσεις της 

Γενεύης· είναι πεπεισμένο ότι, 

προκειμένου να βρεθεί μια 

μακροπρόθεσμη λύση, η ΕΕ θα πρέπει 

επίσης να επιδείξει την εξωτερική της 

αλληλεγγύη με την προαγωγή συνθηκών 

υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στις 

χώρες προέλευσης, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στις επενδύσεις και τις 

αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως μέσω της 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), του Μέσου 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και του 

Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας· 

αναγνωρίζει τη σημασία και τη διακριτή 

προστιθέμενη αξία μιας αναπτυξιακής 

πολιτικής που έχει ως προτεραιότητες την 

εξάλειψη της φτώχειας, την εκπαίδευση, 

την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

υποστηριχθούν οι δράσεις και τα 

προγράμματα του Γραφείου Αρωγής και 

Έργων των Ηνωμένων Εθνών· 

υπογραμμίζει ότι μία από τις προϋποθέσεις 

για τη διατήρηση της σταθερότητας και της 

ευημερίας στην ΕΕ είναι μια σταθερή 

γειτονία της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίνεται 

προτεραιότητα στις επενδύσεις στις 

γειτονικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να 

στηρίξει τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων της 

περιοχής – μετανάστευση, προσφυγική 

πρόκληση και ανάπτυξη στις νότιες 

γειτονικές χώρες και αστάθεια στις 

ανατολικές γειτονικές χώρες – η οποία 

οφείλεται, εν μέρει, στην εξωτερική 

πολιτική της Ρωσίας που δεν 

ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο και 

τα πρότυπα της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 

νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι 

επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ, όπως 

η ασφάλεια και η άμυνα, θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και 

όχι με μειώσεις υφιστάμενων 

επιτυχημένων και σημαντικών πολιτικών 

και προγραμμάτων, όπως η αναπτυξιακή 

και η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική 

γειτονίας· τονίζει, επιπλέον, ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ασφάλειας και 

της αναπτυξιακής πολιτικής και ότι η 

ασφάλεια αποτελεί σημαντική 

προϋπόθεση για να την οικοδόμηση ενός 

λειτουργικού κράτους· 

υποστηριχθούν οι δράσεις και τα 

προγράμματα του Γραφείου Αρωγής και 

Έργων των Ηνωμένων Εθνών· 

υπογραμμίζει ότι μία από τις προϋποθέσεις 

για τη διατήρηση της σταθερότητας και της 

ευημερίας στην ΕΕ είναι μια σταθερή 

γειτονία της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίνεται 

προτεραιότητα στις επενδύσεις στις 

γειτονικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να 

στηρίξει τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων της 

περιοχής – μετανάστευση, προσφυγική 

πρόκληση και ανάπτυξη στις νότιες 

γειτονικές χώρες και αστάθεια στις 

ανατολικές γειτονικές χώρες – η οποία 

οφείλεται, εν μέρει, στην εξωτερική 

πολιτική της Ρωσίας που δεν 

ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο και 

τα πρότυπα της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 

νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι 

επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ, όπως 

η ασφάλεια και η άμυνα, θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και 

όχι με μειώσεις υφιστάμενων 

επιτυχημένων και σημαντικών πολιτικών 

και προγραμμάτων, όπως η αναπτυξιακή 

και η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική 

γειτονίας· τονίζει, επιπλέον, ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών 

ασφάλειας και ανάπτυξης και ότι 

αμφότερες αποτελούν σημαντικές 

προϋποθέσεις για την οικοδόμηση ενός 

λειτουργικού κράτους, καθώς και 

λειτουργικών διοικητικών δομών χωρίς 

διαφθορά και ελάχιστων προτύπων στον 

κοινωνικό τομέα και στους τομείς της 

υγείας και της οικονομίας· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. πιστεύει ότι οι οργανισμοί, τα 

προγράμματα και οι πολιτικές της ΕΕ που 

συμμετέχουν ή αφορούν τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών 

και τον έλεγχο των συνόρων θα πρέπει να 

διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση 

της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, για 

την οποία αναμένεται επίσης από τα κράτη 

μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

σύμφωνα με την αρχή του επιμερισμού της 

επιβάρυνσης και τις Συμβάσεις της 

Γενεύης· είναι πεπεισμένο ότι, 

προκειμένου να βρεθεί μια 

μακροπρόθεσμη λύση, η ΕΕ θα πρέπει 

επίσης να επιδείξει την εξωτερική της 

αλληλεγγύη με την προαγωγή συνθηκών 

υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στις 

χώρες προέλευσης, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στις επενδύσεις και τις 

αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως μέσω της 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), του Μέσου 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και του 

Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας· 

αναγνωρίζει τη σημασία και τη διακριτή 

προστιθέμενη αξία μιας αναπτυξιακής 

πολιτικής που έχει ως προτεραιότητες την 

εξάλειψη της φτώχειας, την εκπαίδευση, 

την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να 

33. πιστεύει ότι οι οργανισμοί, τα 

προγράμματα και οι πολιτικές της ΕΕ που 

συμμετέχουν ή αφορούν τη διαχείριση των 

μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών 

και τον έλεγχο των συνόρων θα πρέπει να 

διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και 

ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση 

της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, για 

την οποία αναμένεται επίσης από τα κράτη 

μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

σύμφωνα με την αρχή του επιμερισμού της 

επιβάρυνσης και τις Συμβάσεις της 

Γενεύης· είναι πεπεισμένο ότι, 

προκειμένου να βρεθεί μια 

μακροπρόθεσμη λύση, η ΕΕ θα πρέπει 

επίσης να επιδείξει την εξωτερική της 

αλληλεγγύη με την προαγωγή συνθηκών 

υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στις 

χώρες προέλευσης, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στις επενδύσεις και τις 

αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως μέσω της 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), του Μέσου 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και του 

Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας· 

αναγνωρίζει τη σημασία και τη διακριτή 

προστιθέμενη αξία μιας αναπτυξιακής 

πολιτικής που έχει ως προτεραιότητες την 

εξάλειψη της φτώχειας, την εκπαίδευση, 

την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη· 

υπογραμμίζει την ανάγκη να 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

υποστηριχθούν οι δράσεις και τα 

προγράμματα του Γραφείου Αρωγής και 

Έργων των Ηνωμένων Εθνών· 

υπογραμμίζει ότι μία από τις προϋποθέσεις 

για τη διατήρηση της σταθερότητας και της 

ευημερίας στην ΕΕ είναι μια σταθερή 

γειτονία της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίνεται 

προτεραιότητα στις επενδύσεις στις 

γειτονικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να 

στηρίξει τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων της 

περιοχής – μετανάστευση, προσφυγική 

πρόκληση και ανάπτυξη στις νότιες 

γειτονικές χώρες και αστάθεια στις 

ανατολικές γειτονικές χώρες – η οποία 

οφείλεται, εν μέρει, στην εξωτερική 

πολιτική της Ρωσίας που δεν 

ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο και 

τα πρότυπα της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 

νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι 

επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ, όπως 

η ασφάλεια και η άμυνα, θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και 

όχι με μειώσεις υφιστάμενων 

επιτυχημένων και σημαντικών πολιτικών 

και προγραμμάτων, όπως η αναπτυξιακή 

και η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική 

γειτονίας· τονίζει, επιπλέον, ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ασφάλειας και 

της αναπτυξιακής πολιτικής και ότι η 

ασφάλεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 

για να την οικοδόμηση ενός λειτουργικού 

κράτους· 

υποστηριχθούν οι δράσεις και τα 

προγράμματα της UNRWA· υπογραμμίζει 

ότι μία από τις προϋποθέσεις για τη 

διατήρηση της σταθερότητας και της 

ευημερίας στην ΕΕ είναι μια σταθερή 

γειτονία της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την 

Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίνεται 

προτεραιότητα στις επενδύσεις στις 

γειτονικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να 

στηρίξει τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων της 

περιοχής – μετανάστευση, προσφυγική 

πρόκληση και ανάπτυξη στις νότιες 

γειτονικές χώρες και αστάθεια στις 

ανατολικές γειτονικές χώρες – η οποία 

οφείλεται, εν μέρει, στην εξωτερική 

πολιτική της Ρωσίας που δεν 

ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο και 

τα πρότυπα της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 

νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι 

επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ, όπως 

η ασφάλεια και η άμυνα, θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και 

όχι με μειώσεις υφιστάμενων 

επιτυχημένων και σημαντικών πολιτικών 

και προγραμμάτων, όπως η αναπτυξιακή 

και η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική 

γειτονίας· τονίζει, επιπλέον, ότι υπάρχει 

αλληλεπίδραση μεταξύ της ασφάλειας και 

της αναπτυξιακής πολιτικής και ότι η 

ασφάλεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 

για την οικοδόμηση ενός λειτουργικού 

κράτους· 

Or. en 

 

 


