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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/23

Τροπολογία 23
Karlo Ressler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
(2020/1998(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει τη θέση του ότι οι 
στόχοι του ΠΔΠ 2021-2027 για την 
ενσωμάτωση των διαστάσεων του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας πρέπει 
να υπερβούν τα επίπεδα των στοχευμένων 
μεριδίων δαπάνης όπως αυτά ορίζονται 
στην ενδιάμεση έκθεσή του· έχει, κατά 
συνέπεια, ως στόχο την επίτευξη επιπέδου 
δαπανών για τη βιοποικιλότητα ύψους 
τουλάχιστον 10% και επιπέδου δαπανών 
για την ενσωμάτωση της διάστασης του 
κλίματος ύψους τουλάχιστον 30% για το 
2021· επαναλαμβάνει το αίτημά του για 
μια προσέγγιση της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου, η οποία θα 
συγκεντρώνει ειδικές ανά φύλο 
πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις 
εισροές, τις εκροές, τα αποτελέσματα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών αναλήψεων υποχρεώσεων 
για την ισότητα των φύλων και τη 
μεθοδολογία για την παρακολούθηση και 
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 
δαπάνες για την ισότητα των φύλων·

6. υπενθυμίζει τη θέση του ότι οι 
στόχοι του ΠΔΠ 2021-2027 για την 
ενσωμάτωση των διαστάσεων του 
κλίματος και της βιοποικιλότητας πρέπει 
να υπερβούν τα επίπεδα των στοχευμένων 
μεριδίων δαπάνης όπως αυτά ορίζονται 
στην ενδιάμεση έκθεσή του· έχει, κατά 
συνέπεια, ως στόχο την επίτευξη επιπέδου 
δαπανών για τη βιοποικιλότητα ύψους 
10% και επιπέδου δαπανών για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος 
ύψους 30% για το 2021· επαναλαμβάνει το 
αίτημά του για μια προσέγγιση της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, η 
οποία θα συγκεντρώνει ειδικές ανά φύλο 
πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις 
εισροές, τις εκροές, τα αποτελέσματα, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χρηματοδοτικών αναλήψεων υποχρεώσεων 
για την ισότητα των φύλων και τη 
μεθοδολογία για την παρακολούθηση και 
την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 
δαπάνες για την ισότητα των φύλων·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/24

Τροπολογία 24
Karlo Ressler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
(2020/1998(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή 
κριτήρια επιλεξιμότητας για μια νέα 
αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία 
για τις δαπάνες που σχετίζονται τόσο με 
το κλίμα όσο και με τη βιοποικιλότητα, 
με τη μορφή κανονισμών πλαισίων που 
να διασφαλίζουν ότι μόνο τα έργα που 
πληρούν τα σχετικά τεχνικά κριτήρια 
ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 θα 
λαμβάνονται υπόψη όταν συμβάλλουν 
στους εν λόγω στόχους δαπανών, μαζί με 
τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, κατά 
περίπτωση, και την πλήρη εφαρμογή της 
αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής 
ζημίας» που αναφέρεται στο άρθρο 17 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα 
ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού και επαναλαμβάνει επίσης την 
έκκλησή του για σταδιακή κατάργηση 
των έμμεσων επιδοτήσεων για ορυκτά 
καύσιμα και για απαγόρευση των άμεσων 
επιδοτήσεων σε ολόκληρο τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en



AM\1217543EL.docx PE658.413v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/25

Τροπολογία 25
Karlo Ressler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
(2020/1998(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή 
κριτήρια επιλεξιμότητας για μια νέα 
αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία 
για τις δαπάνες που σχετίζονται τόσο με το 
κλίμα όσο και με τη βιοποικιλότητα, με τη 
μορφή κανονισμών πλαισίων που να 
διασφαλίζουν ότι μόνο τα έργα που 
πληρούν τα σχετικά τεχνικά κριτήρια 
ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 θα 
λαμβάνονται υπόψη όταν συμβάλλουν 
στους εν λόγω στόχους δαπανών, μαζί με 
τα αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα, κατά 
περίπτωση, και την πλήρη εφαρμογή της 
αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής 
ζημίας» που αναφέρεται στο άρθρο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/852, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί 
στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο 
πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και 
επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή του 
για σταδιακή κατάργηση των έμμεσων 
επιδοτήσεων για ορυκτά καύσιμα και για 
απαγόρευση των άμεσων επιδοτήσεων σε 
ολόκληρο τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης·

7. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
προς την Επιτροπή να θεσπίσει σαφή 
κριτήρια επιλεξιμότητας για μια νέα 
αυστηρή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία 
για τις δαπάνες που σχετίζονται τόσο με το 
κλίμα όσο και με  τη βιοποικιλότητα, με τη 
μορφή πλαισίου που θα προβλέπει την 
εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης 
σημαντικής ζημίας», ώστε να διασφαλιστεί 
ότι η Ένωση θα ανταποκριθεί στις 
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο 
της συμφωνίας του Παρισιού·
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5.11.2020 A9-0206/26

Τροπολογία 26
Karlo Ressler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
(2020/1998(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. τονίζει τον καίριο ρόλο του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
στην προώθηση της ανάπτυξης ενός 
διευρωπαϊκού δικτύου υψηλών επιδόσεων 
και της διασυνδεσιμότητας σε όλα τα 
κράτη μέλη, και ιδίως στα κράτη μέλη που 
στηρίζουν τη βιώσιμη και διασυνοριακή 
κινητικότητα καθώς και την αλλαγή του 
τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 60 % έως το 2030, 
στην στήριξη ενεργειακών έργων και 
έργων μεταφορών κατά τη μετάβαση προς 
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία με 
ασφάλεια εφοδιασμού στο πλαίσιο 
συνεκτίμησης της ειδικής κατάστασης των 
νησιωτικών και περιφερειακών περιοχών, 
και στην επισήμανση της ανάγκης για 
ψηφιακή μετάβαση, 
συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης 
των εργαζομένων της Ένωσης· προτείνει, 
επομένως, σημαντικές αυξήσεις·

20. τονίζει τον καίριο ρόλο του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
στην προώθηση της ανάπτυξης ενός 
διευρωπαϊκού δικτύου υψηλών επιδόσεων 
και της διασυνδεσιμότητας σε όλα τα 
κράτη μέλη, και ιδίως στα κράτη μέλη που 
στηρίζουν τη βιώσιμη και διασυνοριακή 
κινητικότητα καθώς και την αλλαγή του 
τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών, στην 
στήριξη ενεργειακών έργων και έργων 
μεταφορών κατά τη μετάβαση προς μια 
κλιματικά ουδέτερη οικονομία με 
ασφάλεια εφοδιασμού στο πλαίσιο 
συνεκτίμησης της ειδικής κατάστασης των 
νησιωτικών και περιφερειακών περιοχών, 
και στην επισήμανση της ανάγκης για 
ψηφιακή μετάβαση, 
συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης 
των εργαζομένων της Ένωσης· προτείνει, 
επομένως, σημαντικές αυξήσεις·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/27

Τροπολογία 27
Karlo Ressler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
(2020/1998(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διατεθούν πρόσθετοι πόροι στο πρόγραμμα 
EU4Health, ώστε να συμβάλει ιδίως στην 
αντιμετώπιση των σημαντικών 
διαρθρωτικών αναγκών που εντοπίστηκαν 
κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, 
με τον καθορισμό βασικών τομέων 
δράσης, όπως η βελτίωση των εθνικών 
συστημάτων υγείας και η μείωση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, η 
διαθεσιμότητα και η οικονομική 
προσιτότητα των φαρμάκων και άλλων 
προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση, 
να διασφαλιστεί η συνεχής και έγκαιρη 
παροχή προσβάσιμων και ασφαλών 
υπηρεσιών σεξουαλικής και 
αναπαραγωγικής υγείας και συναφών 
δικαιωμάτων (SRHR) και να ενισχυθεί, 
μεταξύ άλλων, ο αγώνας της Ένωσης 
εναντίον του καρκίνου·

28. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 
διατεθούν πρόσθετοι πόροι στο πρόγραμμα 
EU4Health, ώστε να συμβάλει ιδίως στην 
αντιμετώπιση των σημαντικών 
διαρθρωτικών αναγκών που εντοπίστηκαν 
κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, 
με τον καθορισμό βασικών τομέων 
δράσης, όπως η βελτίωση των εθνικών 
συστημάτων υγείας και η μείωση των 
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, η 
διαθεσιμότητα και η οικονομική 
προσιτότητα των φαρμάκων και άλλων 
προϊόντων που σχετίζονται με την κρίση, 
και να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, ο αγώνας 
της Ένωσης εναντίον του καρκίνου·
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5.11.2020 A9-0206/28

Τροπολογία 28
Karlo Ressler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
(2020/1998(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. τονίζει τη σημασία του 
προοδευτικού καθορισμού της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της 
Ένωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της της 
ευρωπαϊκής ενισχυμένης συνεργασίας σε 
ζητήματα άμυνας δεδομένου ότι καθιστά 
την Ευρώπη και τους πολίτες της 
ασφαλέστερους, αλλά επίσης οδηγεί σε 
μείωση δαπανών· ζητεί να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας προκειμένου να προωθηθεί 
πλήρως μια καινοτόμος και ανταγωνιστική 
βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας 
που θα συμβάλλει στην απολύτως 
αναγκαία στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης·

58. τονίζει τη σημασία του 
προοδευτικού καθορισμού της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της 
Ένωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της 
ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε 
ζητήματα άμυνας δεδομένου ότι καθιστά 
την Ευρώπη και τους πολίτες της 
ασφαλέστερους, αλλά επίσης οδηγεί σε 
μείωση δαπανών· ζητεί να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Άμυνας προκειμένου να προωθηθεί 
πλήρως μια καινοτόμος και ανταγωνιστική 
βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας 
που θα συμβάλλει στην απολύτως 
αναγκαία στρατηγική αυτονομία της 
Ένωσης·
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