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Τροπολογία  23 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

6. αναµένει από την Επιτροπή ότι θα 

υποβάλει πρόταση για την επόµενη φάση 

της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την 

Απασχόληση και την Ανάπτυξη που να 

καλύπτει τα µεγάλα προβλήµατα και τις 

ευκαιρίες που έχουµε απέναντί µας, και 

ειδικότερα την ενεργειακή µετάβαση, την 

ψηφιακή επανάσταση και την 

προετοιµασία των ευρωπαίων ενόψει 

αυτών των αλλαγών· εκτιµά πως αυτή η 

στρατηγική θα πρέπει να συνδυάζει τις 

σχετικές µεταρρυθµίσεις µε µεγάλες 
επενδυτικές πρωτοβουλίες, µε αφετηρία 

την ήδη δροµολογηµένη Ενεργειακή 

Ένωση και την ενιαία ψηφιακή αγορά και 
µια νέα πρωτοβουλία για τις κοινωνικές 
επενδύσεις και την επανεκπαίδευση· 
πιστεύει πως η στρατηγική αυτή θα πρέπει 

να υποστηριχθεί πλήρως από το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων και από ένα αναθεωρηµένο 

Π∆Π 2014-2020· εκτιµά πως όλα τα κράτη 

µέλη πρέπει να είναι σε συνθήκες που να 

επιτρέπουν την εφαρµογή της στρατηγικής 

αυτής κι ότι η Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ένωση θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί ώστε να προωθήσει τη 

σύγκλιση σε αυτή την κατεύθυνση· εκτιµά 

πως οι εξωτερικές στρατηγικές εταιρικές 

6. αναµένει από την Επιτροπή ότι θα 

υποβάλει πρόταση για την επόµενη φάση 

της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την 

Απασχόληση και την Ανάπτυξη που να 

καλύπτει τα µεγάλα προβλήµατα και τις 

ευκαιρίες που έχουµε απέναντί µας, και 

ειδικότερα την ενεργειακή µετάβαση, την 

ψηφιακή επανάσταση και την 

προετοιµασία των ευρωπαίων ενόψει 

αυτών των αλλαγών· εκτιµά πως αυτή η 

στρατηγική θα πρέπει να συνδυάζει τις 

σχετικές µεταρρυθµίσεις µε επενδυτικές 

πρωτοβουλίες, µε αφετηρία την ήδη 

δροµολογηµένη Ενεργειακή Ένωση και 

την ενιαία ψηφιακή αγορά· πιστεύει πως η 

στρατηγική αυτή θα πρέπει να 

υποστηριχθεί πλήρως από το Ευρωπαϊκό 

Ταµείο Στρατηγικών Επενδύσεων και από 

ένα αναθεωρηµένο Π∆Π 2014-2020· 

εκτιµά πως όλα τα κράτη µέλη πρέπει να 

είναι σε συνθήκες που να επιτρέπουν την 

εφαρµογή της στρατηγικής αυτής κι ότι η 

Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να 

προωθήσει τη σύγκλιση σε αυτή την 

κατεύθυνση· εκτιµά πως οι εξωτερικές 

στρατηγικές εταιρικές σχέσεις της ΕΕ θα 

πρέπει επίσης να είναι ανοικτές σε νέες 

ευκαιρίες προκειµένου αυτή η στρατηγική 
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σχέσεις της ΕΕ θα πρέπει επίσης να είναι 

ανοικτές σε νέες ευκαιρίες προκειµένου 

αυτή η στρατηγική να επιτύχει· 

να επιτύχει· 
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Τροπολογία  24 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 7 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να 

επεξεργασθεί µια δυναµική απάντηση που 

θα αντιµετωπίσει τα κοινωνικά 

προβλήµατα της ΕΕ, και ειδικότερα την 

ανεργία, την έλλειψη δεξιοτήτων, τις 

κοινωνικές ανισότητες και τον 
αποκλεισµό, καθώς και τους κινδύνους 
κοινωνικού ντάµπιγκ και φυγής 
εγκεφάλων· εκτιµά πως το ανωτέρω 

απαιτεί µια οικονοµική ανάκαµψη και 

επενδύσεις που θα προωθούν τη 

δηµιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, 

κοινωνικές επενδύσεις επικεντρωµένες 

στις δεξιότητες, την παιδική µέριµνα και 
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, και την 
κοινωνική οικονοµία· εκτιµά πως απαιτεί 
επίσης µεγαλύτερη σύγκλιση προκειµένου 
να διασφαλιστεί ο σεβασµός µιας δέσµης 
θεµελιωδών κοινωνικών προτύπων σε 
όλη την Ένωση· εκτιµά πως, σε αυτό το 

πλαίσιο, η δίκαιη εργασιακή κινητικότητα 

θα πρέπει να προαχθεί ως θεµελιώδης 

ελευθερία µέσα στην ενιαία αγορά· εκτιµά 

πως θα πρέπει να αρχίσουν να 

λαµβάνονται χωρίς καθυστέρηση 

συγκεκριµένα µέτρα προς την κατεύθυνση 

της "κοινωνικής βαθµολόγησης τριπλού 

Α"· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη 

7. καλεί την Επιτροπή να επεξεργασθεί µια 

δυναµική απάντηση που θα αντιµετωπίσει 

τα κοινωνικά προβλήµατα της ΕΕ, και 

ειδικότερα την ανεργία, την έλλειψη 

δεξιοτήτων, τις ανισότητες και τον 

αποκλεισµό· εκτιµά πως το ανωτέρω 

απαιτεί µια οικονοµική ανάκαµψη και 

επενδύσεις που θα προωθούν τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας και 
επενδύσεις επικεντρωµένες στις δεξιότητες 

και µε συνδυασµό της επαγγελµατικής 
και της οικογενειακής ζωής· εκτιµά πως, 

σε αυτό το πλαίσιο, η δίκαιη εργασιακή 

κινητικότητα θα πρέπει να προαχθεί ως 

θεµελιώδης ελευθερία µέσα στην ενιαία 

αγορά· εκτιµά πως θα πρέπει να αρχίσουν 

να λαµβάνονται χωρίς καθυστέρηση 

συγκεκριµένα µέτρα προς την κατεύθυνση 

της "κοινωνικής βαθµολόγησης τριπλού 

Α"·  
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στενότερη συµµετοχή των κοινωνικών 
εταίρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 
προς το σκοπό αυτό· 

Or. en 
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Τροπολογία  25 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. πιστεύει ότι το σχέδιο 
ισορροπηµένης και δίκαιης φορολογικής 
πολιτικής θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ως 

αναπόσπαστο µέρος των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων των κρατών µελών όπου 

αυτές είναι αναγκαίες, και ότι η 

φορολογική πολιτική και η πολιτική του 

ανταγωνισµού θα πρέπει να θεωρούνται ως 

οι δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος µέσα 

στην εσωτερική αγορά, προς όφελος όλων 

των καταναλωτών και πολιτών της ΕΕ, µε 

σκοπό την περαιτέρω συµβολή στη 

δηµιουργία θέσεων απασχόλησης· 

υποστηρίζει τη µετατόπιση του 

φορολογικού βάρους από την εργασία σε 

άλλες µορφές βιώσιµης φορολόγησης· 

11. πιστεύει ότι η αναθεώρηση της 
φορολογικής πολιτικής θα πρέπει να γίνει 

αντιληπτό ως αναπόσπαστο µέρος των 

διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων των 

κρατών µελών όπου αυτές είναι αναγκαίες, 

και ότι η φορολογική πολιτική και η 

πολιτική του ανταγωνισµού θα πρέπει να 

θεωρούνται ως οι δύο όψεις του ίδιου 

νοµίσµατος µέσα στην εσωτερική αγορά, 

προς όφελος όλων των καταναλωτών και 

πολιτών της ΕΕ, µε σκοπό την περαιτέρω 

συµβολή στη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης· υποστηρίζει τη µετατόπιση 

του φορολογικού βάρους από την εργασία 

σε άλλες µορφές βιώσιµης φορολόγησης· 

Or. en 
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Τροπολογία  26 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, 

µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όλες 

τις δυνατότητες για να ενισχυθεί η ΟΝΕ 

και να καταστεί ανθεκτικότερη και 

φιλικότερη στην ανάπτυξη, την 

απασχόληση και τη σταθερότητα, µε µια 

κοινωνική διάσταση που θα αποσκοπεί στη 

διατήρηση της κοινωνικής οικονοµίας της 

αγοράς στην Ευρώπη και στον σεβασµό 

του δικαιώµατος συλλογικής 

διαπραγµάτευσης, µε εξασφάλιση στο 
πλαίσιο αυτό του συντονισµού των 
κοινωνικών πολιτικών των κρατών 
µελών, συµπεριλαµβανοµένου ενός 
µηχανισµού ελάχιστου µισθού ή 
εισοδήµατος διαφορετικού για κάθε 
κράτος µέλος και εγκρινόµενου από αυτό, 
και να υποστηρίξει τον αγώνα κατά της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού, την επανένταξη των 
εργαζοµένων στην αγορά εργασίας, και 
την εθελοντική κινητικότητα και ευελιξία 
µεταξύ επαγγελµάτων και µεταξύ κρατών 
µελών· 

16. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, 

µαζί µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όλες 

τις δυνατότητες για να ενισχυθεί η ΟΝΕ 

και να καταστεί ανθεκτικότερη και 

φιλικότερη στην ανάπτυξη, την 

απασχόληση και τη σταθερότητα, µε µια 

κοινωνική διάσταση που θα αποσκοπεί στη 

διατήρηση της κοινωνικής οικονοµίας της 

αγοράς στην Ευρώπη και στον σεβασµό 

του δικαιώµατος συλλογικής 

διαπραγµάτευσης· 

Or. en 
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Τροπολογία  27 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 20 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

20. ανησυχεί έντονα από τις πρόσφατες 

εξελίξεις στη Μεσόγειο και στο δρόµο των 

∆υτικών Βαλκανίων, όπου ένας αριθµός-

ρεκόρ άτυπων µεταναστών έχει περάσει τα 

σύνορα της ΕΕ θέτοντας µια άνευ 

προηγουµένου πρόκληση στην Ευρώπη και 

στα κράτη µέλη της, πρόκληση που απαιτεί 

κοινή και αποφασιστική ευρωπαϊκή 

απάντηση· εκφράζει την υποστήριξή του 

στα µέτρα που ετοίµασε η Επιτροπή, και 

ζητεί την ταχεία έγκριση και εφαρµογή 

τους από τα κράτη µέλη· τονίζει ότι πρέπει 

να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στις 

πρωτοβουλίες που ήδη έχει ξεκινήσει η 

Επιτροπή, και ειδικότερα στις προτάσεις 

περί µετεγκατάστασης και 

επανεγκατάστασης, δεδοµένου ότι ο 

µηχανισµός επείγουσας µετεγκατάστασης 

που ενεργοποιήθηκε υπέρ της Ιταλίας και 

της Ελλάδας δεν είναι λύση για το 

µακροπρόθεσµο πρόβληµα της πίεσης για 

άσυλο αλλά µάλλον µια δοκιµή εν όψει της 

προσεχούς νοµοθετικής πρότασης για ένα 

µόνιµο σχέδιο επανεγκατάστασης που θα 

ενεργοποιείται µε κάθε µαζική εισροή· 

καλεί την Επιτροπή να ενεργοποιήσει τον 

αναγκαίο µηχανισµό που είχε σχεδιασθεί 

ειδικά για µαζικές εισροές· τονίζει 

20. ανησυχεί έντονα από τις πρόσφατες 

εξελίξεις στη Μεσόγειο και στο δρόµο των 

∆υτικών Βαλκανίων, όπου ένας αριθµός-

ρεκόρ µεταναστών έχει περάσει τα σύνορα 

της ΕΕ θέτοντας µια άνευ προηγουµένου 

πρόκληση στην Ευρώπη και στα κράτη 

µέλη της, πρόκληση που απαιτεί κοινή και 

αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση· 

εκφράζει την υποστήριξή του στα µέτρα 

που ετοίµασε η Επιτροπή, και ζητεί την 

ταχεία έγκριση και εφαρµογή τους από τα 

κράτη µέλη· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί 

µεγαλύτερη έµφαση στις πρωτοβουλίες 

που ήδη έχει ξεκινήσει η Επιτροπή, και 

ειδικότερα στις προτάσεις περί 

µετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, 

δεδοµένου ότι ο µηχανισµός επείγουσας 

µετεγκατάστασης που ενεργοποιήθηκε 

υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας δεν είναι 

λύση για το µακροπρόθεσµο πρόβληµα της 

πίεσης για άσυλο αλλά µάλλον µια δοκιµή 

εν όψει της προσεχούς νοµοθετικής 

πρότασης για ένα µόνιµο σχέδιο 

επανεγκατάστασης που θα ενεργοποιείται 

µε κάθε µαζική εισροή· καλεί την 

Επιτροπή να ενεργοποιήσει τον αναγκαίο 

µηχανισµό Προσωρινής Προστασίας που 
είχε σχεδιασθεί ειδικά για µαζικές εισροές· 
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ταυτόχρονα την ανάγκη επίσπευσης των 

διαδικασιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων 

ασύλου και επιστροφής όσων οι αιτήσεις 

απορρίπτονται· εκφράζει την υποστήριξή 

του στη θεωρία του "κοµβικού σηµείου" 

που εξαγγέλθηκε στο θεµατολόγιο για τη 

µετανάστευση, και το οποίο έχει ως σκοπό 

να ενισχύσει την επιχειρησιακή 

υποστήριξη κατά την πρώτη άφιξη των 

αιτούντων, συµπεριλαµβανοµένης της 

καταχώρησης και της αρχικής 

επεξεργασίας των αιτήσεων, ακόµη και για 

όσους χρειάζονται προστασία· απορρίπτει 

κάθε µέτρο που de facto επαναφέρει 

συνοριακούς ελέγχους υπονοµεύοντας το 

χώρο του Σένγκεν· 

τονίζει ταυτόχρονα την ανάγκη επίσπευσης 

των διαδικασιών διεκπεραίωσης των 

αιτήσεων ασύλου και επιστροφής όσων οι 

αιτήσεις απορρίπτονται· εκφράζει την 

υποστήριξή του στη θεωρία του "κοµβικού 

σηµείου" που εξαγγέλθηκε στο 

θεµατολόγιο για τη µετανάστευση, και το 

οποίο έχει ως σκοπό να ενισχύσει την 

επιχειρησιακή υποστήριξη κατά την πρώτη 

άφιξη των αιτούντων, 

συµπεριλαµβανοµένης της καταχώρησης 

και της αρχικής επεξεργασίας των 

αιτήσεων, ακόµη και για όσους 

χρειάζονται προστασία· απορρίπτει κάθε 

µέτρο που de facto επαναφέρει 

συνοριακούς ελέγχους υπονοµεύοντας το 

χώρο του Σένγκεν· 

Or. en 
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Τροπολογία  28 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 29 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

29. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για την επόµενη φάση της 

Στρατηγικής Ευρώπη 2020, που να 

ανταποκρίνεται στα προβλήµατα του 

διεθνούς ανταγωνισµού, της ενεργειακής 

µετάβασης, της ψηφιακής επανάστασης 

και των δηµογραφικών τάσεων· εκτιµά 

πως αυτή η πρόταση θα πρέπει να 

συνδυάζει τη διαρθρωτική αλλαγή µε 

µεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες 

θεµελιωµένες στα υφιστάµενα µέσα 

(προϋπολογισµό ΕΕ, ΕΤΣΕ)· 

29. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για την επόµενη φάση της 

Στρατηγικής Ευρώπη 2020, που να 

ανταποκρίνεται στα προβλήµατα του 

διεθνούς ανταγωνισµού, της ενεργειακής 

µετάβασης, της ψηφιακής επανάστασης 

και των δηµογραφικών τάσεων· εκτιµά 

πως αυτή η πρόταση θα πρέπει να 

συνδυάζει τη διαρθρωτική αλλαγή µε 

επενδυτικές πρωτοβουλίες θεµελιωµένες 

στα υφιστάµενα µέσα· 

Or. en 
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Τροπολογία  29 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 35 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

35. καλεί την Επιτροπή να 

οριστικοποιήσει και να υποβάλει πριν από 

το τέλος του έτους τη δέσµη µέτρων για 

την εργασιακή κινητικότητα, που θα 
καλύπτει επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις 
της εργασιακής κινητικότητας· ζητεί 
αυστηρές διασυνοριακές επιθεωρήσεις 

εργασίας, για την καταπολέµηση των 

καταχρήσεων· εκτιµά πως η κινητικότητα 

στο έδαφος ολόκληρης της Ευρώπης 

συνιστά βασικό δικαίωµα· καλεί 
περαιτέρω την Επιτροπή να λάβει µέτρα 
για να προαγάγει την ένταξη και 
απασχολησιµότητα των ευρωπαίων 
εργαζοµένων· υπενθυµίζει στην Επιτροπή 
τη δέσµευσή της σχετικά µε την Οδηγία 

για την απόσπαση εργαζοµένων· 

35. καλεί την Επιτροπή να οριστικοποιήσει 

και να υποβάλει πριν από το τέλος του 

έτους τη δέσµη µέτρων για την εργασιακή 

κινητικότητα· ζητεί αυστηρές 

διασυνοριακές επιθεωρήσεις εργασίας, για 

την καταπολέµηση των καταχρήσεων· 

εκτιµά πως η κινητικότητα στο έδαφος 

ολόκληρης της Ευρώπης συνιστά βασικό 

δικαίωµα· υπενθυµίζει στην Επιτροπή τη 

δέσµευσή της σχετικά µε την Οδηγία για 

την απόσπαση εργαζοµένων· 
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Τροπολογία  30 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 36 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

36. ζητεί συγκεκριµένη δράση για την 

άρση των συνεχιζόµενων διακρίσεων στην 

αγορά εργασίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τους 

εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας, τους 

µακροχρόνια άνεργους, τις γυναίκες, τους 

εργαζόµενους µε αναπηρίες και τους 

νέους· υπενθυµίζει την ανάγκη να 

αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των 

µακροχρόνια άνεργων όχι µόνο µέσω της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά και 

µέσω του µη αποκλεισµού από τις αγορές 

εργασίας, της παροχής καλύτερων 

συµβουλών και της στήριξης όσων είναι σε 

αναζήτηση εργασίας, µέσω 

στοχοθετηµένων επιδοτήσεων πρόσληψης 

προσωπικού και ενδοεργασιακών 

παροχών·  

36. ζητεί συγκεκριµένη δράση για την 

άρση των συνεχιζόµενων διακρίσεων στην 

αγορά εργασίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τους 

εργαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας, τους 

µακροχρόνια άνεργους, τους µετανάστες, 
τις µειονότητες, τις γυναίκες, τους 
εργαζόµενους µε αναπηρίες και τους 

νέους· υπενθυµίζει την ανάγκη να 

αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα των 

µακροχρόνια άνεργων όχι µόνο µέσω της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά και 

µέσω του µη αποκλεισµού από τις αγορές 

εργασίας, της παροχής καλύτερων 

συµβουλών και της στήριξης όσων είναι σε 

αναζήτηση εργασίας, µέσω 

στοχοθετηµένων επιδοτήσεων πρόσληψης 

προσωπικού και ενδοεργασιακών 

παροχών· 
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Τροπολογία  31 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 46 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

46. χαιρετίζει τη δηµοσίευση µιας νέας 

δέσµης φορολογικής πολιτικής και ζητεί 

από την Επιτροπή να φανεί φιλόδοξη και 

να επιδιώξει να εξασφαλίσει ένα δίκαιο 
φορολογικό σύστηµα βασισµένο στην 

αρχή ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται 

στη χώρα όπου δηµιουργούνται τα κέρδη, 

αποφεύγοντας τη στρέβλωση της 

εσωτερικής αγοράς και τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό· 

46. χαιρετίζει τη δηµοσίευση µιας νέας 

δέσµης φορολογικής πολιτικής και ζητεί 

από την Επιτροπή να φανεί φιλόδοξη και 

να επιδιώξει να εξασφαλίσει ένα 

φορολογικό σύστηµα βασισµένο στην 

αρχή ότι οι φόροι πρέπει να καταβάλλονται 

στη χώρα όπου δηµιουργούνται τα κέρδη, 

αποφεύγοντας τη στρέβλωση της 

εσωτερικής αγοράς και τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό· 
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Τροπολογία  32 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 79 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  79α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις για µια ευρωπαϊκή διαδικασία 
αφερεγγυότητας κρατών, που θα 
διασφαλίζει την πειθαρχία στις αγορές, 
καθώς και για την εισαγωγή ορίων 
έκθεσης και συντελεστών στάθµισης 
κινδύνου για τους τίτλους δηµοσίου 
χρέους, που δεν µπορούν πλέον να 
θεωρούνται άνευ κινδύνου· 
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Τροπολογία  33 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 86 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

86. τονίζει ότι ο πολυµερής 
χαρακτήρας του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (ΠΟΕ) εξακολουθεί να αποτελεί 
βασικό στόχο της εµπορικής πολιτικής της 

ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να εργαστεί 

προς την κατεύθυνση µιας συµφωνίας στη 

10η σύνοδο υπουργών του ΠΟΕ στο 

Ναϊρόµπι τον ∆εκέµβριο του 2015· 

86. τονίζει ότι µια συµφωνία στον 
Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) 

αποτελεί βασικό στόχο της εµπορικής 

πολιτικής της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή 

να εργαστεί προς την κατεύθυνση µιας 

συµφωνίας στη 10η σύνοδο υπουργών του 

ΠΟΕ στο Ναϊρόµπι τον ∆εκέµβριο του 

2015·  καλεί την Επιτροπή να 
ολοκληρώσει τις διεξαγόµενες 
πλειονοµερείς διαπραγµατεύσεις σχετικά 
µε τη συµφωνία για τις συναλλαγές στον 
τοµέα των υπηρεσιών (TiSA), τη 
συµφωνία για το εµπόριο προϊόντων της 
τεχνολογίας των πληροφοριών και τη 
συµφωνία για τα «πράσινα» προϊόντα, οι 
οποίες εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς 
θα λειτουργήσουν ως αναγκαία βήµατα 
για την περαιτέρω ώθηση των 
συνεχιζόµενων προσπαθειών 
ελευθέρωσης του εµπορίου στον ΠΟΕ· 
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Τροπολογία  34 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 89 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

89. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τη θέσπιση του ευρωπαϊκού θεµατολογίου 

για την ασφάλεια για την περίοδο 2015-

2020, και των προτεραιοτήτων που 

ορίζονται στους τοµείς της καταπολέµησης 

της τροµοκρατίας, του διασυνοριακού 

οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και του 

κυβερνοεγκλήµατος, και υποστηρίζει 

πλήρως την Επιτροπή στη δέσµευσή της να 

αντιµετωπίσει τις απειλές για την 

εσωτερική ασφάλεια των κρατών µελών 

απέναντι στους αλλοδαπούς µαχητές και 

την τροµοκρατία· επισηµαίνει ότι η ΕΕ 

πρέπει να αντιµετωπίσει την αυξανόµενη 

απειλή της ενδογενούς τροµοκρατίας που 

συνιστούν οι «αλλοδαποί µαχητές», 

δηλαδή τα άτοµα που µεταβαίνουν σε 

χώρες εκτός της χώρας διαµονής ή 

προέλευσής τους µε σκοπό τη διάπραξη, 

τον σχεδιασµό ή την προετοιµασία 

τροµοκρατικών ενεργειών ή την παροχή ή 

λήψη τροµοκρατικής εκπαίδευσης σε 

σχέση, µεταξύ άλλων, µε ένοπλες 

συγκρούσεις· συµφωνεί ότι η πρόληψη της 
ριζοσπαστικοποίησης θα πρέπει να 
συνιστά προτεραιότητα για την ΕΕ· θεωρεί 
λυπηρή την απουσία πιο συγκεκριµένων 

89. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

θέσπιση του ευρωπαϊκού θεµατολογίου για 

την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020, 

και των προτεραιοτήτων που ορίζονται 

στους τοµείς της καταπολέµησης της 

τροµοκρατίας, του διασυνοριακού 

οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και του 

κυβερνοεγκλήµατος, και υποστηρίζει 

πλήρως την Επιτροπή στη δέσµευσή της να 

αντιµετωπίσει τις απειλές για την 

εσωτερική ασφάλεια των κρατών µελών 

απέναντι στους αλλοδαπούς µαχητές και 

την τροµοκρατία· επισηµαίνει ότι η ΕΕ 

πρέπει να αντιµετωπίσει την αυξανόµενη 

απειλή της ενδογενούς τροµοκρατίας που 

συνιστούν οι «αλλοδαποί µαχητές», 

δηλαδή τα άτοµα που µεταβαίνουν σε 

χώρες εκτός της χώρας διαµονής ή 

προέλευσής τους µε σκοπό τη διάπραξη, 

τον σχεδιασµό ή την προετοιµασία 

τροµοκρατικών ενεργειών ή την παροχή ή 

λήψη τροµοκρατικής εκπαίδευσης σε 

σχέση, µεταξύ άλλων, µε ένοπλες 

συγκρούσεις· συµφωνεί ότι η πρόληψη του 
βίαιου εξτρεµισµού θα πρέπει να συνιστά 
προτεραιότητα για την ΕΕ·  
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µέτρων από το θεµατολόγιο· 
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Τροπολογία  35 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 118 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  118α. παροτρύνει την Επιτροπή να 
αναδείξει σε προτεραιότητα την 
αποδέσµευση της αναθεώρησης του 
κανονισµού για την πρόσβαση στα 
έγγραφα και να δώσει συνέχεια στις 
συστάσεις που έχει διατυπώσει το 
Κοινοβούλιο σε διαδοχικά ψηφίσµατά του 
σχετικά µε τη διαφάνεια και την 
πρόσβαση στα έγγραφα· 
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Τροπολογία  36 

Sophia in ‘t Veld 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Πρόγραµµα εργασίας της Επιτροπής για το 2016 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 120 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  120α. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί 
µε το Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη ενός 
µηχανισµού για την παρακολούθηση και 
επιβολή των θεµελιωδών δικαιωµάτων, 
το κράτος δικαίου και τη δηµοκρατική 
διακυβέρνηση, σύµφωνα µε κατευθύνσεις 
που θα χαραχτούν στην επικείµενη 
έκθεση νοµοθετικής πρωτοβουλίας του 
Κοινοβουλίου· 

Or. en 

 

 


