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Τροπολογία 1
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2021 - τμήμα III
(2019/2213(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος  17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υποδομές μεταφορών μπορούν να 
επιτύχουν και τους δύο στόχους για 
στήριξη της οικονομίας της ΕΕ κατά την 
παρούσα συγκυρία και τις προσπάθειες για 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και τη στροφή στη βιώσιμη 
κινητικότητα, με βάση ιδίως την 
ολοκλήρωση των πολιτικών για το 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), 
την κοινή επιχείρηση Shift2Rail και τον 
μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

17. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υποδομές μεταφορών μπορούν να 
επιτύχουν και τους δύο στόχους για 
στήριξη της οικονομίας της ΕΕ κατά την 
παρούσα συγκυρία και τις προσπάθειες για 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και τη στροφή στη βιώσιμη 
κινητικότητα, με βάση ιδίως την 
ολοκλήρωση των πολιτικών για το 
διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), 
την κοινή επιχείρηση Shift2Rail και τον 
μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»· 
καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει όλα 
τα έργα του μηχανισμού «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» με τους στόχους της 
συμφωνίας του Παρισιού·
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. επισημαίνει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) και η κοινή αλιευτική 
πολιτική (ΚΑλΠ) αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης που επιδιώκουν να 
εξασφαλίσουν έναν ασφαλή και υψηλής 
ποιότητας επισιτιστικό εφοδιασμό και 
επισιτιστική κυριαρχία για τους 
Ευρωπαίους, την εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών τροφίμων, τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών, την ανανέωση 
των γενεών, τη βιώσιμη διαχείριση των 
φυσικών πόρων και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει τον καίριο 
ρόλο των εν λόγω πολιτικών καθώς 
συμβάλλουν στην επίτευξη σταθερών και 
αποδεκτών εσόδων για τους γεωργούς και 
τους αλιείς, ιδίως στην τρέχουσα δύσκολη 
συγκυρία· υπενθυμίζει τη θέση του όσον 
αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το 
ΠΔΠ 2021-2027 για διατήρηση των 
προϋπολογισμών για την ΚΓΠ και την 
ΚΑλΠ· ζητεί να ενισχυθούν οι εν λόγω 
πολιτικές και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στη γεωργία και την αλιεία μικρής 
κλίμακας· σημειώνει ότι η ΚΓΠ, μαζί με 
τις λοιπές πολιτικές της Ένωσης, θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της 
πράσινης συμφωνίας·

31. επισημαίνει ότι η κοινή γεωργική 
πολιτική (ΚΓΠ) και η κοινή αλιευτική 
πολιτική (ΚΑλΠ) αποτελούν 
ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης που επιδιώκουν να 
εξασφαλίσουν έναν ασφαλή και υψηλής 
ποιότητας επισιτιστικό εφοδιασμό και 
επισιτιστική κυριαρχία για τους 
Ευρωπαίους, την εύρυθμη λειτουργία των 
αγορών τροφίμων, τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών, την ανανέωση 
των γενεών, τη βιώσιμη διαχείριση των 
φυσικών πόρων και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας· υπενθυμίζει τον καίριο 
ρόλο των εν λόγω πολιτικών καθώς 
συμβάλλουν στην επίτευξη σταθερών και 
αποδεκτών εσόδων για τους γεωργούς και 
τους αλιείς, ιδίως στην τρέχουσα δύσκολη 
συγκυρία· υπενθυμίζει τη θέση του όσον 
αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το 
ΠΔΠ 2021-2027 για διατήρηση των 
προϋπολογισμών για την ΚΓΠ και την 
ΚΑλΠ· ζητεί να ενισχυθούν οι εν λόγω 
πολιτικές και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στη γεωργία και την αλιεία μικρής 
κλίμακας· σημειώνει ότι η ΚΓΠ, μαζί με 
τις λοιπές πολιτικές της Ένωσης, θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της 
πράσινης συμφωνίας· καλεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την Επιτροπή να αναλύσει σε ποιο 
βαθμό η τρέχουσα πρόταση για τη 
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μεταρρύθμιση της ΚΓΠ συμβάλλει στις εν 
λόγω φιλοδοξίες και να παρουσιάσει τις 
κατάλληλες αλλαγές·
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45. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 
παρασχεθεί επαρκής χρηματοδοτική 
στήριξη για τη δημιουργία μιας 
πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής 
Ένωσης, την προώθηση της στρατηγικής 
αυτονομίας και την ενίσχυση του ρόλου 
της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει 
ιδίως ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η 
θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα 
ποσά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 
(ΕΤΑ) και για τη στρατιωτική 
κινητικότητα· τονίζει ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η συνεχιζόμενη στήριξη και 
ο ενισχυμένος συντονισμός της πολιτικής 
και των δράσεων για την άμυνα στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Άμυνας (ΕΟΑ), της μόνιμης 
διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και 
άλλων πρωτοβουλιών· παροτρύνει την 
Επιτροπή να μεριμνήσει για τη 
χρηματοδότηση των διοικητικών και 
επιχειρησιακών δαπανών του ΕΟΑ και 
της PESCO από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης, αποκαθιστώντας με αυτόν τον 
τρόπο τη δημοσιονομική αρμοδιότητα 
του Κοινοβουλίου όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 41 της ΣΕΕ·

διαγράφεται
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57. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει το 
παράδειγμα όσον αφορά την εξασφάλιση 
υψηλής ποιότητας και κοινωνικά 
υπεύθυνων διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων προκειμένου οι συμβάσεις να 
ανατίθενται σε εταιρείες που τηρούν τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα και τα βασικά 
πρότυπα εργασίας·

57. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει το 
παράδειγμα όσον αφορά την εξασφάλιση 
υψηλής ποιότητας και κοινωνικά 
υπεύθυνων διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων προκειμένου οι συμβάσεις να 
ανατίθενται σε εταιρείες που τηρούν τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα και τα βασικά 
πρότυπα εργασίας, και την επιβολή 
βελτιωμένων και αυστηρότερων 
κριτηρίων για να αποφεύγονται 
συγκρούσεις συμφερόντων·
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