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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/29

Τροπολογία 29
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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, με 
στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 65 % 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·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/30

Τροπολογία 30
David Cormand, Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 43 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. αποφασίζει να ενισχύσει τον 
μηχανισμό τεχνικής υποστήριξης (ΜΤΥ), 
προκειμένου να βοηθηθούν οι εθνικές 
αρχές να βελτιώσουν τη διοικητική τους 
ικανότητα για τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών, 
κατάλληλων διαδικασιών και 
μεθοδολογιών και αποδοτικότερης και 
αποτελεσματικότερης διαχείρισης των 
ανθρώπινων πόρων·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/31

Τροπολογία 31
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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·
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/32

Τροπολογία 32
David Cormand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. αποφασίζει να μην αντιστρέψει, 
στο παρόν στάδιο, τις περικοπές του 
Συμβουλίου στον τομέα 7·

74. αποφασίζει να μην αντιστρέψει, 
στο παρόν στάδιο, τις περικοπές του 
Συμβουλίου στον τομέα 7, με εξαίρεση 
την απαιτούμενη ενίσχυση της ΓΔ ENV, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας·

Or. en



AM\1217544EL.docx PE658.413v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

5.11.2020 A9-0206/33

Τροπολογία 33
David Cormand, Rasmus Andresen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να 
μην έχει ανταποκριθεί στο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για πλήρη πρόσβαση σε 
συμβάσεις και πληροφορίες σχετικά με τη 
σύμβαση για τα εμβόλια COVID-19 που 
καλύπτεται από το σχέδιο διορθωτικού 
προϋπολογισμού αριθ. 8/2020·

75. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να 
μην έχει ανταποκριθεί στο αίτημα του 
Κοινοβουλίου για πλήρη πρόσβαση σε 
συμβάσεις και πληροφορίες σχετικά με τη 
σύμβαση για τα εμβόλια COVID-19 που 
καλύπτεται από το σχέδιο διορθωτικού 
προϋπολογισμού αριθ. 8/2020· ζητεί από 
την Επιτροπή να χορηγήσει στην αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή πρόσβαση 
στη σύμβαση για τα εμβόλια COVID-19 
πριν από το τέλος του 2020· 
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