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Πρόταση ψηφίσματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει ότι η πρόταση της 

Επιτροπής όσον αφορά το συνολικό 

επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ, που ορίζεται 

στο 1,08 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27 (1,11 % 

μετά την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάπτυξης), αντιπροσωπεύει, από 

άποψη ποσοστού ΑΕΕ, μείωση σε 

πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το 

τρέχον ΠΔΠ· θεωρεί ότι το προτεινόμενο 

επίπεδο του ΠΔΠ δεν θα επιτρέψει στην 

Ένωση να τηρήσει τις πολιτικές της 

δεσμεύσεις και να ανταποκριθεί σε 

σημαντικές μελλοντικές προκλήσεις· 

προτίθεται, ως εκ τούτου, να 

διαπραγματευθεί μια αναγκαία αύξηση· 

3. υπογραμμίζει ότι η πρόταση της 

Επιτροπής όσον αφορά το συνολικό 

επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ, που ορίζεται 

στο 1,08 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27 (1,11 % 

μετά την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάπτυξης), αντιπροσωπεύει, από 

άποψη ποσοστού ΑΕΕ, μείωση σε 

πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το 

τρέχον ΠΔΠ· θεωρεί ότι το προτεινόμενο 

επίπεδο του ΠΔΠ δεν ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών, 

ούτε στις προσδοκίες των εργαζομένων 

και των λαών τους, και ότι πρέπει, ως εκ 

τούτου, να απορριφθεί· 
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4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή 

του σε οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου 

για μακροχρόνιες πολιτικές της ΕΕ που 

κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, όπως 

η πολιτική συνοχής, η κοινή γεωργική 

πολιτική και η κοινή αλιευτική πολιτική· 

εκφράζει την ιδιαίτερη αντίθεσή προς 
οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που θα 

επηρεάσουν αρνητικά την ίδια τη φύση 

και τους στόχους αυτών των πολιτικών, 

όπως οι προτεινόμενες περικοπές για το 

Ταμείο Συνοχής, ή για το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· 

αντιτίθεται, εν προκειμένω, στην 

προτεινόμενη περικοπή στο Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), παρά το 

διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του και την 

ενσωμάτωση σε αυτό τεσσάρων 

υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων, 

ιδίως της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων· 

4. δηλώνει, εξάλλου, την κάθετη 

αντίθεσή του σε οποιαδήποτε μείωση του 

επιπέδου, κατά απόλυτο ή σχετικό τρόπο, 

της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής και του επιπέδου 

στήριξης για τους τομείς της γεωργίας 

και της αλιείας· καταδικάζει ιδιαίτερα 

οποιεσδήποτε περικοπές που θα 

επηρεάσουν αρνητικά τους εν λόγω τομείς, 

όπως οι προτεινόμενες περικοπές για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων· αντιτίθεται, 

εν προκειμένω, στην προτεινόμενη 

περικοπή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο+ (ΕΚΤ+)· ζητεί να ενισχυθούν τα 

προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI) και ιδιαίτερα να θεσπιστεί 

συγκεκριμένο υποπρόγραμμα POSEI για 

τη στήριξη των μεταφορών· 

Or. en 
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