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Τροπολογία 1
Jytte Guteland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. σημειώνει ότι οι πολιτικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη 
Επιτροπή (2019-2024) θέτουν ως αρχή την 
ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών 
στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, και ότι η προσέγγιση αυτή 
αντικατοπτρίζεται στις επιστολές ανάθεσης 
καθηκόντων για τον αρμόδιο για την 
οικονομία Επίτροπο και για τους 
Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους που είναι 
αρμόδιοι για την ευρωπαϊκή πράσινη 
συμφωνία και για μια οικονομία στην 
υπηρεσία των ανθρώπων·

1. χαιρετίζει θερμά το γεγονός ότι οι 
πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
επόμενη Επιτροπή (2019-2024) θέτουν ως 
αρχή την ενσωμάτωση των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων 
Εθνών στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, και ότι η προσέγγιση αυτή 
αντικατοπτρίζεται στις επιστολές ανάθεσης 
καθηκόντων για τον αρμόδιο για την 
οικονομία Επίτροπο και για τους 
Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους που είναι 
αρμόδιοι για την ευρωπαϊκή πράσινη 
συμφωνία και για μια οικονομία στην 
υπηρεσία των ανθρώπων·

Or. en

Τροπολογία 2
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναδεικνύει 
την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία σε 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
στρατηγικής της ΕΕ, προκειμένου η ΕΕ 
να ακολουθήσει τον σωστό δρόμο για την 
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα·

2. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
να αντανακλάται το μετασχηματιστικό 
θεματολόγιο της ευρωπαϊκής πράσινης 
συμφωνίας στο πλαίσιο ενός φιλικότερου 
προς το περιβάλλον Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου· παροτρύνει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει, μέσω δεσμευτικών μέτρων, 
ότι οι κοινωνικοοικονομικές, 
μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 
πολιτικές όλων των κρατών μελών θα 
συνεισφέρουν και θα συνάδουν πλήρως 
με τους σκοπούς και τους στόχους της 
ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας καθώς 
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και ότι οι κλιματικοί, περιβαλλοντικοί και 
κοινωνικοί σκοποί και στόχοι θα 
αντιμετωπίζονται ως εξίσου σημαντικοί 
και δεσμευτικοί όπως οι στόχοι για το 
χρέος και το έλλειμμα κατά την 
αξιολόγηση των προϋπολογισμών των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 3
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναδεικνύει 
την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία σε 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
στρατηγικής της ΕΕ, προκειμένου η ΕΕ να 
ακολουθήσει τον σωστό δρόμο για την 
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναδεικνύει 
την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία ως τη 
νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ανάπτυξη και σε κινητήρια δύναμη της 
οικονομικής στρατηγικής της ΕΕ, 
προκειμένου η Ένωση να ακολουθήσει τον 
σωστό δρόμο για την επίτευξη ουδέτερου 
ισοζυγίου άνθρακα ενώ ταυτόχρονα θα 
βοηθήσει τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις της ΕΕ μέσω της 
δημιουργίας πρόσθετων θέσεων εργασίας 
και νέας ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 4
Πέτρος Κόκκαλης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναδεικνύει 
την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία σε 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναδεικνύει 
την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία σε 
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κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
στρατηγικής της ΕΕ, προκειμένου η ΕΕ να 
ακολουθήσει τον σωστό δρόμο για την 
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα·

κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
στρατηγικής της ΕΕ, προκειμένου η ΕΕ να 
ακολουθήσει τον σωστό δρόμο για την 
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα και 
να προχωρήσει σε μια δίκαιη και χωρίς 
αποκλεισμούς μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 5
Alexandr Vondra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναδεικνύει 
την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία σε 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
στρατηγικής της ΕΕ, προκειμένου η ΕΕ 
να ακολουθήσει τον σωστό δρόμο για την 
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα·

2. υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή 
πράσινη συμφωνία αποτελεί σημαντικό 
πυλώνα της νέας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ανάπτυξη, 
υποστηριζόμενη από επενδύσεις σε 
πράσινες τεχνολογίες, βιώσιμες λύσεις και 
νέες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 6
Jytte Guteland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναδεικνύει 
την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία σε 
κινητήρια δύναμη της οικονομικής 
στρατηγικής της ΕΕ, προκειμένου η ΕΕ 
να ακολουθήσει τον σωστό δρόμο για την 
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η ανακοίνωση αναδεικνύει 
την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία σε 
κινητήρια δύναμη της μελλοντικής 
ανάπτυξης της ΕΕ, προκειμένου η ΕΕ να 
ακολουθήσει τον σωστό δρόμο για την 
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα·

Or. en
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Τροπολογία 7
Nuno Melo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι μια συνεκτική και 
συνεπής βιομηχανική πολιτική και μια 
φιλόδοξη πράσινη συμφωνία πρέπει να 
συζητηθούν από κοινού για την επίτευξη 
έξυπνων λύσεων·

Or. en

Τροπολογία 8
Petros Kokkalis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την 
ετήσια στρατηγική για την ανάπτυξη για το 
2020 επανεστιάζει τη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με σκοπό να 
τεθούν στο επίκεντρο της οικονομικής 
πολιτικής η βιωσιμότητα και η ευημερία 
των πολιτών, ιδίως με τη νέα ενότητα που 
δημιουργήθηκε στην έκθεση του 2020 και 
η οποία αφορά τη βιωσιμότητα·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την 
ετήσια στρατηγική για την ανάπτυξη για το 
2020 επανεστιάζει τη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με σκοπό να 
τεθούν στο επίκεντρο της οικονομικής 
πολιτικής η βιωσιμότητα και η ευημερία 
των πολιτών, ιδίως με τη νέα ενότητα που 
δημιουργήθηκε στην έκθεση του 2020 και 
η οποία αφορά τη βιωσιμότητα· καλεί την 
Επιτροπή να προσδώσει εδαφική 
διάσταση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τόσο 
σε επίπεδο ανάλυσης όσο και σε 
επιχειρησιακό επίπεδο· θεωρεί, ακόμα, 
ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική διαχείριση των 
διαρθρωτικών πολιτικών, οι 
περιφερειακές και οι τοπικές αρχές 
πρέπει να συμμετέχουν στην εκπόνηση 
και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις εν 
λόγω πολιτικές·
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Or. en

Τροπολογία 9
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την 
ετήσια στρατηγική για την ανάπτυξη για το 
2020 επανεστιάζει τη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με σκοπό να 
τεθούν στο επίκεντρο της οικονομικής 
πολιτικής η βιωσιμότητα και η ευημερία 
των πολιτών, ιδίως με τη νέα ενότητα που 
δημιουργήθηκε στην έκθεση του 2020 και 
η οποία αφορά τη βιωσιμότητα·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την 
ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη για το 2020 επανεστιάζει τη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με 
σκοπό να τεθούν στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής η βιωσιμότητα και 
η ευημερία των πολιτών, ιδίως με τη νέα 
ενότητα που δημιουργήθηκε στην έκθεση 
του 2020 και η οποία αφορά τη 
βιωσιμότητα· επικροτεί το γεγονός ότι η 
Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η οικονομική 
ανάπτυξη δεν αποτελεί αυτοσκοπό και ότι 
η οικονομία πρέπει να εξυπηρετεί τους 
ανθρώπους και τον πλανήτη.

Or. en

Τροπολογία 10
Jytte Guteland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την 
ετήσια στρατηγική για την ανάπτυξη για το 
2020 επανεστιάζει τη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με σκοπό να 
τεθούν στο επίκεντρο της οικονομικής 
πολιτικής η βιωσιμότητα και η ευημερία 
των πολιτών, ιδίως με τη νέα ενότητα που 
δημιουργήθηκε στην έκθεση του 2020 και 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την 
ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη για το 2020 επανεστιάζει τη 
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με 
σκοπό να τεθούν στο επίκεντρο της 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής η 
βιωσιμότητα και η ευημερία των πολιτών, 
ιδίως με τη νέα ενότητα που 
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η οποία αφορά τη βιωσιμότητα· δημιουργήθηκε στην έκθεση του 2020 και 
η οποία αφορά τη βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 11
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την 
ετήσια στρατηγική για την ανάπτυξη για το 
2020 επανεστιάζει τη διαδικασία του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, με σκοπό να 
τεθούν στο επίκεντρο της οικονομικής 
πολιτικής η βιωσιμότητα και η ευημερία 
των πολιτών, ιδίως με τη νέα ενότητα που 
δημιουργήθηκε στην έκθεση του 2020 και 
η οποία αφορά τη βιωσιμότητα·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η έκθεση σχετικά με την 
ετήσια στρατηγική για την ανάπτυξη για το 
2020 τοποθετεί στο επίκεντρο της 
οικονομικής πολιτικής τη βιωσιμότητα και 
την ευημερία των πολιτών, ιδίως με τη νέα 
ενότητα που δημιουργήθηκε στην έκθεση 
του 2020 και η οποία αφορά τη 
βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 12
Nuno Melo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα παρέχοντας 
καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με 
τους τομείς στους οποίους απαιτούνται 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 
επενδύσεις προς ένα βιώσιμο οικονομικό 
μοντέλο.

Or. en
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Τροπολογία 13
Πέτρος Κόκκαλης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο 
συντονισμός των μακροοικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών αποτελεί, 
μεταξύ άλλων, απαραίτητο εργαλείο για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της 
ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, και 
ιδίως του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα 
έως το 2050·

4. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο 
συντονισμός των μακροοικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών αποτελεί, 
μεταξύ άλλων, απαραίτητο εργαλείο για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της 
ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, και 
ιδίως του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα 
έως το 2050· επικροτεί την ανάγκη να 
τροποποιηθούν τα συστήματα 
φορολόγησης/επιδοτήσεων και ζητεί το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
να είναι πιο ευέλικτο, τουλάχιστον για να 
εξαιρεθούν οι περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές δημόσιες επενδύσεις από 
αυτόν τον κανόνα του 3 %· ζητεί τη 
μεταρρύθμιση των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις, ώστε να καταστεί 
δυνατή μια χωρίς προηγούμενο δημόσια 
επένδυση για την πράσινη μετάβαση, τις 
δημόσιες υπηρεσίες και την κοινωνική 
προστασία·

Or. en

Τροπολογία 14
Jytte Guteland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο 
συντονισμός των μακροοικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών αποτελεί, 
μεταξύ άλλων, απαραίτητο εργαλείο για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της 

4. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο 
συντονισμός των πολιτικών των κρατών 
μελών σχετικά με την επίτευξη των ΣΒΑ 
των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί, μεταξύ 
άλλων, απαραίτητο εργαλείο για να 



PE646.849v01-00 10/22 AM\1196764EL.docx

EL

ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, και 
ιδίως του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα 
έως το 2050·

εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της 
ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, και 
ιδίως του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα 
έως το 2050·

Or. en

Τροπολογία 15
Πέτρος Κόκκαλης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι χρειάζεται οριστική 
αποσύνδεση της χρήσης της ενέργειας 
και των πόρων από την οικονομική 
ανάπτυξη ώστε να επιτευχθούν οι 
ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι της 
ΕΕ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί δυνάμει της συμφωνίας 
του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 16
Silvia Sardone

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συμπληρώνοντας την τρέχουσα 
προσέγγιση που βασίζεται στη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με στοιχεία 
κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πειθαρχίας, χωρίς να αποδυναμωθεί η 
υφιστάμενη διαδικασία οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν νέο δείκτη για το κλίμα, 

διαγράφεται
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που να αντικατοπτρίζει τους 
οικονομικούς δείκτες και να αξιολογεί την 
απόκλιση μεταξύ του προϋπολογισμού 
του εκάστοτε κράτους μέλους και ενός 
σεναρίου για τον εθνικό προϋπολογισμό 
το οποίο θα είναι ευθυγραμμισμένο με τη 
συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι ο εν 
λόγω δείκτης πρέπει να παρέχει στα 
κράτη μέλη μια ένδειξη της πορείας τους, 
στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού, ως προς την εξέλιξη της 
θερμοκρασίας, ούτως ώστε να μπορούν 
να διατυπωθούν συστάσεις, βάσει του 
διευρυμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε 
σχέση με τη μείωση του κλιματικού 
χρέους·

Or. en

Τροπολογία 17
Silvia Sardone

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συμπληρώνοντας την τρέχουσα 
προσέγγιση που βασίζεται στη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με στοιχεία 
κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πειθαρχίας, χωρίς να αποδυναμωθεί η 
υφιστάμενη διαδικασία οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν νέο δείκτη για το κλίμα, 
που να αντικατοπτρίζει τους 
οικονομικούς δείκτες και να αξιολογεί την 
απόκλιση μεταξύ του προϋπολογισμού 
του εκάστοτε κράτους μέλους και ενός 
σεναρίου για τον εθνικό προϋπολογισμό 
το οποίο θα είναι ευθυγραμμισμένο με τη 
συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι ο εν 
λόγω δείκτης πρέπει να παρέχει στα 
κράτη μέλη μια ένδειξη της πορείας τους, 

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπροσαρμόσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
αλλάζοντας την τρέχουσα προσέγγιση, που 
βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία, 
δίνοντας τη δυνατότητα στα τα κράτη 
μέλη να παρεκκλίνουν από το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις 
δημόσιες επενδύσεις, ιδίως σε δράσεις 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 
της αποκατάστασης της υδρογεωλογικής 
αστάθειας·
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στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού, ως προς την εξέλιξη της 
θερμοκρασίας, ούτως ώστε να μπορούν 
να διατυπωθούν συστάσεις, βάσει του 
διευρυμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε 
σχέση με τη μείωση του κλιματικού 
χρέους·

Or. en

Τροπολογία 18
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συμπληρώνοντας την τρέχουσα 
προσέγγιση που βασίζεται στη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με στοιχεία 
κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πειθαρχίας, χωρίς να αποδυναμωθεί η 
υφιστάμενη διαδικασία οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν νέο δείκτη για το κλίμα, 
που να αντικατοπτρίζει τους 
οικονομικούς δείκτες και να αξιολογεί την 
απόκλιση μεταξύ του προϋπολογισμού 
του εκάστοτε κράτους μέλους και ενός 
σεναρίου για τον εθνικό προϋπολογισμό 
το οποίο θα είναι ευθυγραμμισμένο με τη 
συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι ο εν 
λόγω δείκτης πρέπει να παρέχει στα 
κράτη μέλη μια ένδειξη της πορείας τους, 
στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού, ως προς την εξέλιξη της 
θερμοκρασίας, ούτως ώστε να μπορούν 
να διατυπωθούν συστάσεις, βάσει του 
διευρυμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε 
σχέση με τη μείωση του κλιματικού 
χρέους·

5. τονίζει την ανάγκη να 
διατυπωθούν συστάσεις στα κράτη μέλη, 
βάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με την πορεία για την επίτευξη 
των στόχων της ευρωπαϊκής πράσινης 
συμφωνίας· ωστόσο, καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην 
αποδυναμώσει την υφιστάμενη διαδικασία 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ και να 
μην επιβαρύνει τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, καθώς εκφράζονται ανησυχίες 
σχετικά με τη δέσμευση των κρατών 
μελών όσον αφορά τις εν λόγω συστάσεις, 
δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει αξιόλογη 
πρόοδος συγκριτικά με προηγούμενα έτη·

Or. en



AM\1196764EL.docx 13/22 PE646.849v01-00

EL

Τροπολογία 19
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συμπληρώνοντας την τρέχουσα 
προσέγγιση που βασίζεται στη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με στοιχεία 
κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πειθαρχίας, χωρίς να αποδυναμωθεί η 
υφιστάμενη διαδικασία οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν νέο δείκτη για το κλίμα, 
που να αντικατοπτρίζει τους οικονομικούς 
δείκτες και να αξιολογεί την απόκλιση 
μεταξύ του προϋπολογισμού του εκάστοτε 
κράτους μέλους και ενός σεναρίου για τον 
εθνικό προϋπολογισμό το οποίο θα είναι 
ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του 
Παρισιού· τονίζει ότι ο εν λόγω δείκτης 
πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη μια 
ένδειξη της πορείας τους, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού, ως προς την 
εξέλιξη της θερμοκρασίας, ούτως ώστε να 
μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις, βάσει 
του διευρυμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σε σχέση με τη μείωση του κλιματικού 
χρέους·

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συμπληρώνοντας την τρέχουσα 
προσέγγιση που βασίζεται στη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με στοιχεία 
κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πειθαρχίας ώστε να διασφαλιστεί ότι η 
οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ 
βελτιώνει την ευημερία σε όλο τον 
πλανήτη· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει έναν 
νέο δείκτη για το κλίμα, που να 
αντικατοπτρίζει τους οικονομικούς δείκτες 
και να αξιολογεί την απόκλιση μεταξύ του 
προϋπολογισμού του εκάστοτε κράτους 
μέλους, ένα σενάριο για τον εθνικό 
προϋπολογισμό το οποίο θα είναι 
ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του 
Παρισιού καθώς και πρόσθετους 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
δείκτες για την αξιολόγηση της συμβολής 
των κρατών μελών στους στόχους της 
ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας· τονίζει 
ότι ο εν λόγω δείκτης για το κλίμα πρέπει 
να παρέχει στα κράτη μέλη μια ένδειξη της 
πορείας τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας 
του Παρισιού, ως προς την εξέλιξη της 
θερμοκρασίας, ούτως ώστε να μπορούν να 
διατυπωθούν συστάσεις, βάσει του 
διευρυμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε 
σχέση με τη μείωση του κλιματικού χρέους 
και του οικολογικού αποτυπώματος των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 20
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Alexandr Vondra

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συμπληρώνοντας την τρέχουσα 
προσέγγιση που βασίζεται στη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με στοιχεία 
κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πειθαρχίας, χωρίς να αποδυναμωθεί η 
υφιστάμενη διαδικασία οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν νέο δείκτη για το κλίμα, 
που να αντικατοπτρίζει τους 
οικονομικούς δείκτες και να αξιολογεί την 
απόκλιση μεταξύ του προϋπολογισμού 
του εκάστοτε κράτους μέλους και ενός 
σεναρίου για τον εθνικό προϋπολογισμό 
το οποίο θα είναι ευθυγραμμισμένο με τη 
συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι ο εν 
λόγω δείκτης πρέπει να παρέχει στα 
κράτη μέλη μια ένδειξη της πορείας τους, 
στο πλαίσιο της συμφωνίας του 
Παρισιού, ως προς την εξέλιξη της 
θερμοκρασίας, ούτως ώστε να μπορούν 
να διατυπωθούν συστάσεις, βάσει του 
διευρυμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, σε 
σχέση με τη μείωση του κλιματικού 
χρέους·

5. υπενθυμίζει τις πολιτικές 
δεσμεύσεις για τον οικολογικό 
προσανατολισμό της διαδικασίας του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου χωρίς την 
υπονόμευση της υφιστάμενης 
δημοσιονομικής πειθαρχίας ή την 
αποδυνάμωση της υφιστάμενης 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης 
της ΕΕ, καθώς και τις δεσμεύσεις για 
ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ), προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι μακροοικονομικές 
πολιτικές μας είναι οικολογικά βιώσιμες, 
κοινωνικά ισότιμες και διευκολύνουν τη 
μακροπρόθεσμη οικονομική 
σταθερότητα· σημειώνει ότι οι 
περιβαλλοντικές πολιτικές μπορούν να 
παρέχουν νέες ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση και τις 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 21
Jytte Guteland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
φροντίσει να αντανακλάται το 
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συμπληρώνοντας την τρέχουσα 
προσέγγιση που βασίζεται στη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με στοιχεία 
κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πειθαρχίας, χωρίς να αποδυναμωθεί η 
υφιστάμενη διαδικασία οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν νέο δείκτη για το κλίμα, 
που να αντικατοπτρίζει τους οικονομικούς 
δείκτες και να αξιολογεί την απόκλιση 
μεταξύ του προϋπολογισμού του εκάστοτε 
κράτους μέλους και ενός σεναρίου για τον 
εθνικό προϋπολογισμό το οποίο θα είναι 
ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του 
Παρισιού· τονίζει ότι ο εν λόγω δείκτης 
πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη μια 
ένδειξη της πορείας τους, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού, ως προς την 
εξέλιξη της θερμοκρασίας, ούτως ώστε 
να μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις, 
βάσει του διευρυμένου Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου, σε σχέση με τη μείωση του 
κλιματικού χρέους·

μετασχηματιστικό θεματολόγιο της 
ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας σε ένα 
πιο βιώσιμο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συμπληρώνοντας την τρέχουσα 
προσέγγιση που βασίζεται σε 
δημοσιονομικά μέτρα, με μέτρα για το 
κλίμα, το περιβάλλον και την κοινωνία με 
σκοπό την ενδυνάμωση της υφιστάμενης 
διαδικασίας οικονομικής διακυβέρνησης 
της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει νέους 
δείκτες για το κλίμα, το περιβάλλον και 
την κοινωνία, που να αντικατοπτρίζουν 
τους οικονομικούς δείκτες και να 
αξιολογούν την απόκλιση μεταξύ του 
προϋπολογισμού του εκάστοτε κράτους 
μέλους και ενός σεναρίου για τον εθνικό 
προϋπολογισμό το οποίο θα είναι 
ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του 
Παρισιού· τονίζει ότι οι εν λόγω δείκτες 
πρέπει να παρέχουν στα κράτη μέλη μια 
ένδειξη της πορείας τους για την επίτευξη 
των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού 
και όλων των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

Or. en

Τροπολογία 22
Andreas Glück

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συμπληρώνοντας την τρέχουσα 
προσέγγιση που βασίζεται στη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με στοιχεία 
κλιματικής και περιβαλλοντικής 
πειθαρχίας, χωρίς να αποδυναμωθεί η 
υφιστάμενη διαδικασία οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν νέο δείκτη για το κλίμα, 

5. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διευρύνει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
συμπληρώνοντας την τρέχουσα 
προσέγγιση που βασίζεται στη 
δημοσιονομική πειθαρχία, με κλιματικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές, χωρίς να 
αποδυναμωθεί η υφιστάμενη διαδικασία 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ· καλεί, 
ως εκ τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
αναπτύξει έναν νέο δείκτη για το κλίμα, 
που να αντικατοπτρίζει τους οικονομικούς 
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που να αντικατοπτρίζει τους οικονομικούς 
δείκτες και να αξιολογεί την απόκλιση 
μεταξύ του προϋπολογισμού του εκάστοτε 
κράτους μέλους και ενός σεναρίου για τον 
εθνικό προϋπολογισμό το οποίο θα είναι 
ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του 
Παρισιού· τονίζει ότι ο εν λόγω δείκτης 
πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη μια 
ένδειξη της πορείας τους, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού, ως προς την 
εξέλιξη της θερμοκρασίας, ούτως ώστε να 
μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις, βάσει 
του διευρυμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σε σχέση με τη μείωση του κλιματικού 
χρέους·

δείκτες και να αξιολογεί την απόκλιση 
μεταξύ του προϋπολογισμού του εκάστοτε 
κράτους μέλους και ενός σεναρίου για τον 
εθνικό προϋπολογισμό το οποίο θα είναι 
ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του 
Παρισιού· τονίζει ότι ο εν λόγω δείκτης 
πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη μια 
ένδειξη της πορείας τους, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Παρισιού, ως προς την 
εξέλιξη της θερμοκρασίας, ούτως ώστε να 
μπορούν να διατυπωθούν συστάσεις, βάσει 
του διευρυμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, 
σχετικά με τις προσπάθειες μετριασμού 
της κλιματικής αλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 23
Nuno Melo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια πραγματική 
στρατηγική προστασίας για τις δασικές 
περιοχές, η οποία πρέπει να συσταθεί σε 
στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και 
τις εθνικές δασικές πολιτικές τους. Η εν 
λόγω στρατηγική θα πρέπει να παρέχει 
ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη βιώσιμη 
διαχείριση των δασών, λαμβάνοντας 
υπόψη τον ρόλο τους στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας 
της βιοποικιλότητας.

Or. en

Τροπολογία 24
Nuno Melo

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) ζητεί μεγαλύτερη συνοχή του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της 
Ένωσης με άλλες πολιτικές της ΕΕ στον 
τομέα της πρόληψης καταστροφών και 
της ετοιμότητας, όπως η στρατηγική της 
ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία, το ταμείο 
αλληλεγγύης, η περιβαλλοντική 
νομοθεσία, καθώς και οι πολιτικές για 
την έρευνα ή την καινοτομία.

Or. en

Τροπολογία 25
Nuno Melo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 – σημείο 2 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(2) επικροτεί την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπεριλάβει 
στον νέο κατάλογο των έργων για την 
ενέργεια την ολοκλήρωση των 
ενεργειακών διασυνδέσεων μεταξύ 
Πορτογαλίας, Ισπανίας και Γαλλίας. 
Σημειώνει ότι οι εν λόγω διασυνδέσεις 
είναι ουσιαστικής σημασίας για την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και για την ανάδειξη της 
Ευρώπης σε ηγέτη στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς 
και για την ενίσχυση της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

Or. en

Τροπολογία 26
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Bas Eickhout, Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος 
των επενδύσεων που απαιτούνται για την 
επίτευξη των φιλοδοξιών που 
περιγράφονται στην ευρωπαϊκή πράσινη 
συμφωνία θα πρέπει να προέλθει από 
τους δημόσιους εθνικούς και υποεθνικούς 
προϋπολογισμούς· παροτρύνει, επομένως, 
την Επιτροπή να αναθεωρήσει τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ με 
σκοπό την άρση των εμποδίων στις 
δημόσιες βιώσιμες επενδύσεις και να 
επιτρέψει στην ΕΕ να αξιοποιήσει 
πλήρως την ευκαιρία που παρουσιάζεται 
λόγω χαμηλών ή ακόμη και αρνητικών 
επιτοκίων, να αυξήσει σημαντικά τις 
πράσινες επενδύσεις, μεταξύ άλλων με τη 
κατανομή του ποσού των επενδυτικών 
δαπανών σε όλη τη διάρκεια ζωής του 
ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου 
που σχετίζεται με όσες δημόσιες 
επενδύσεις συμμορφώνονται με την 
απαίτηση περί βιώσιμων επενδύσεων του 
κανονισμού για την ταξινόμηση·

Or. en

Τροπολογία 27
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. σημειώνει την εφαρμογή μιας 
συνετής στρατηγικής που συνίσταται 
στην υλοποίηση αποτελεσματικών 
διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
επενδύσεων και χρηστής δημοσιονομικής 
πολιτικής, προκειμένου η ΕΕ να 
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προετοιμαστεί για τις προκλήσεις που θα 
κληθεί να αντιμετωπίσει, όπως είναι η 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα βάσει 
της συμφωνίας του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή, ενισχύοντας 
παράλληλα την ανταγωνιστικότητα·

Or. en

Τροπολογία 28
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επιμένει επίσης ότι η συνοχή 
απαιτεί αναθεώρηση των κανόνων για τις 
κρατικές ενισχύσεις (συγκεκριμένα του 
γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά 
κατηγορία, των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ενέργεια καθώς και των κατευθυντήριων 
γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στο 
πλαίσιο του ΣΕΔΕ) προκειμένου να 
συνάδουν αυτοί πλήρως με τους στόχους 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και με τους 
περιβαλλοντικούς στόχους, ιδίως με την 
ανάγκη να καταργηθούν σταδιακά οι 
άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις των 
ορυκτών καυσίμων το αργότερο έως το 
2020, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 
συγκεκαλυμμένων ενισχύσεων στα 
ορυκτά καύσιμα, όπως είναι οι ενισχύσεις 
για την παύση λειτουργίας 
ανθρακωρυχείων και η αποζημίωση μη 
αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού ή 
οι επεκτάσεις αερολιμένων·

Or. en
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Τροπολογία 29
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει τη σημασία και τις 
δυνατότητες για την απασχόληση που 
έχει η συμβολή των κρατών μελών στην 
επίτευξη των ΣΒΑ καθώς θα οδηγήσει σε 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον 
τομέα παροχής υπηρεσιών και στην 
ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και 
αγορών·

Or. en

Τροπολογία 30
Bas Eickhout, Yannick Jadot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. συμφωνεί απόλυτα με την 
Επιτροπή ότι οι φόροι και οι επιδοτήσεις 
θα πρέπει να στηρίζουν τη μετάβαση 
προς μια πράσινη οικονομία· καλεί την 
Επιτροπή να εκδώσει φιλόδοξες ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις για την προώθηση 
των εθνικών φορολογικών 
μεταρρυθμίσεων και την ταχεία σταδιακή 
κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά 
καύσιμα για τη στήριξη της μετάβασης 
σε μια πράσινη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 31
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. σημειώνει ότι, χωρίς βιώσιμη 
δημοσιονομική πολιτική και φερέγγυα 
χρηματοοικονομική κατάσταση των 
κρατών μελών, οποιοδήποτε μελλοντικό 
μοντέλο χρηματοδότησης της πράσινης 
συμφωνίας τίθεται σε κίνδυνο, και 
επομένως ζητεί, οι δημόσιες «πράσινες 
επενδύσεις» να εξετάζονται με γνώμονα 
το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει για κάθε άλλη 
δημόσια δαπάνη.

Or. en

Τροπολογία 32
Πέτρος Κόκκαλης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία του 
διαρθρωμένου και συστηματικού διαλόγου 
με την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό 
επίπεδο με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερος 
ενστερνισμός.

6. υπογραμμίζει τη σημασία του 
διαρθρωμένου και συστηματικού διαλόγου 
με την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό 
επίπεδο με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερος 
ενστερνισμός και να διασφαλιστεί η 
ενεργή συμμετοχή και η εμπιστοσύνη των 
πολιτών στη μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 33
Esther de Lange

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει τη σημασία του 6. υπογραμμίζει τη σημασία του 
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διαρθρωμένου και συστηματικού διαλόγου 
με την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό 
επίπεδο με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερος 
ενστερνισμός.

διαρθρωμένου και συστηματικού διαλόγου 
με τα εθνικά κοινοβούλια και την 
κοινωνία των πολιτών σε εθνικό επίπεδο 
με στόχο να υπάρξει μεγαλύτερος 
ενστερνισμός.

Or. en


