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Τροπολογία των βουλευτών Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Τροπολογία 1 
Παράγραφος 1 

1. επισηµαίνει ότι οι τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης περιλαµβάνονται στους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (διαγραφή) ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και η επιδίωξη ενός υψηλού επιπέδου προστασίας  του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αναγνωρίζονται από το σχέδιο 
Συντάγµατος ως αρχές γενικής εφαρµογής σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης,  

 Or. fr 

 

Τροπολογία των βουλευτών Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Τροπολογία 2 
Παράγραφος 1α (νέα) 

1α. διαπιστώνει ωστόσο ότι η ανισορροπία µεταξύ των τριών πυλώνων, που είναι υπέρ 
της οικονοµίας και σε βάρος των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια και την 
προστασία του περιβάλλοντος, δεν θα επιτρέψει να τεθεί πραγµατικά σε εφαρµογή 
η ιδέα της αειφόρου ανάπτυξης· 



 

PE 349.891 2/5 AM\545993EL.doc  PE 3

EL 

 Or. fr 

 

Τροπολογία των βουλευτών Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Τροπολογία 3 
Παράγραφος 2 

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το τµήµα ΙΙΙ του σχεδίου Συντάγµατος για τις 
πολιτικές και τη λειτουργία της Ένωσης δεν προσαρµόστηκε ώστε να συνάδει µε την 
αρχή της αειφόρου ανάπτυξης,  ιδίως στον τοµέα των πολιτικών της γεωργίας,  της 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής,  των µεταφορών και του εµπορίου· εκφράζει 
επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισµένα περιβαλλοντικά µέτρα,  ιδίως 
φορολογικής και χωροταξικής φύσης,  ποσοτικής διαχείρισης των υδάτων και 
χρησιµοποίησης των εδαφών,  δεν διέπονται από την τακτική νοµοθετική διαδικασία 
αλλά υπάγονται σε οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου, 

 Or. fr 

 

Τροπολογία των βουλευτών Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Amendement 4 
Παράγραφος 2α (νέα) 

2α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά την έµφαση που δόθηκε στο να 
αναγνωριστούν στις Συνθήκες οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος 
(SIEG), οι υπηρεσίες αυτές εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανόνες του 
ανταγωνισµού και δεν µπορούν να συµβάλουν στους στόχους της Ένωσης όσον 
αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική και εδαφική συνοχή· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία των βουλευτών Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Τροπολογία 5 
Παράγραφος 3 

3. επισηµαίνει το γεγονός ότι η έγκριση µέτρων που στοχεύουν στη θέσπιση υψηλών 
προδιαγραφών για την ποιότητα και την ασφάλεια των φαρµάκων και του ιατρικού 
υλικού,  καθώς και µέτρα που αφορούν την παρακολούθηση,  την έγκαιρη 
προειδοποίηση και την αντιµετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών για την υγεία, 
συµπεριλήφθηκαν µεταξύ των συναρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
εντάχθηκαν στην τακτική νοµοθετική διαδικασία· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για 
το γεγονός ότι στον τοµέα της υγείας το Σύνταγµα δεν προβλέπει υψηλούς στόχους 
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σύγκλισης ούτε µέσα και εργαλεία που να διασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας της υγείας για όλους τους Ευρωπαίους και καλύτερη και ισότιµη 
πρόσβαση στην υγειονοµική περίθαλψη για όλους· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία των βουλευτών Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Τροπολογία 6 
Παράγραφος 3α (νέα) 

3α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προτάσεις που περιλάµβανε το Σχέδιο 
Συντάγµατος σχετικά µε τη θέσπιση του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ειδική πλειοψηφία δεν υιοθετήθηκαν από τους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων· εκφράζεί τη λύπη του για το γεγονός ότι απαιτείται ως 
εκ τούτου οµοφωνία (άρθρο Ι-55-2), τη στιγµή που το συγκεκριµένο οικονοµικό 
πλαίσιο, στο οποίο καθορίζονται τα διαρθρωτικά ταµεία, διαδραµατίζει σηµαντικό 
ρόλο στη στήριξη των πολιτικών για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη·  

 Or. fr 

 

Τροπολογία των βουλευτών Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Τροπολογία 7 
Παράγραφος 4 

4. επισηµαίνει τη συµπερίληψη στο σχέδιο Συντάγµατος ενός κεφαλαίου αφιερωµένου 
στη δηµοκρατική λειτουργία της Ένωσης και της αρχής σύµφωνα µε την οποία οι 
αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται µε τον πιο διαφανή τρόπο και όσο γίνεται πιο 
κοντά στον πολίτη· εξαίρει (διαγραφή) την ανάγκη εύκολης πρόσβασης των πολιτών 
και των οργανώσεών τους στις δικαστικές διαδικασίες,  ιδίως στον τοµέα του 
περιβάλλοντος σύµφωνα µε τη σύµβαση ΕΟΚ-ΟΗΕ που υπογράφηκε στο Όρχους της 
∆ανίας· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία των βουλευτών Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Τροπολογία 8 
Παράγραφος 4α (νέα) 

4 α. υπογραµµίζει την απόκλιση µεταξύ των στόχων που καθορίζονται στο πρώτο 
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µέρους του Σχεδίου Συντάγµατος, αφενός, και των πολιτικών και µέσων που 
τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίησή τους, αφετέρου· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία των βουλευτών Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann 

Τροπολογία 9 
Παράγραφος 4α (νέα) 

4 β εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά την πρόοδο που σηµειώνεται µε το 
Σχέδιο Συντάγµατος σε ορισµένα σηµεία, ιδιαίτερα στο θεσµικό τοµέα, δεν 
ικανοποιείται το αίτηµα πολύ µεγάλης µερίδας των πολιτών και των λαών της 
Ευρώπης, όσον αφορά το να δοθεί απάντηση στην πληθώρα προκλήσεων που 
θέτουν οι παγκόσµιες εξελίξεις και οι διεθνείς σχέσεις στον τοµέα της άµυνας, της 
ασφάλειας, της οικονοµικής πολιτικής, της πολιτικής για το περιβάλλον και την 
υγεία, και της κοινωνικής πολιτικής, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ανάγκες για 
προάσπιση και προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, δηµόσιας υγείας 
υψηλού επιπέδου, του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, και υψηλού επιπέδου 
κοινωνικής προστασίας για τους ευρωπαίους πολίτες που συνεισφέρουν και τα 
δικαιούνται· 

 Or. fr 

 

Τροπολογία των βουλευτών Satu Hassi 

Τροπολογία 10 
Παράγραφος 4α (νέα) 

4α. υποστηρίζει, ως προσωρινό µέτρο και στην προοπτική της κατάργησης της 
Συνθήκης Ευρατόµ, το διαχωρισµό της Συνθήκης Ευρατόµ από τη Συνταγµατική 
Συνθήκη και το διαχωρισµό της νοµικής προσωπικότητας της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας από τη νέα νοµική προσωπικότητα που προσδίδεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση· πιστεύει ότι ο διπλός ρόλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 
Ενέργειας για την προώθηση και τη ρύθµιση του πυρηνικού τοµέα συνιστά 
σύγκρουση συµφερόντων και δεν της επιτρέπει να αποτελέσει αξιόπιστη αρχή 
πυρηνικής ασφάλειας· ζητεί, εποµένως, από τα κράτη µέλη να συγκαλέσουν χωρίς 
καθυστέρηση διακυβερνητική αναθεωρητική διάσκεψη για την Ευρατόµ, σύµφωνα 
µε το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2003· 

 Or. en 
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Τροπολογία των βουλευτών Richard Seeber 

Τροπολογία 11 
Παράγραφος 4α (νέα) 

4α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Συνθήκη Ευρατόµ παρέµεινε 
αµετάβλητη ως προς το περιεχόµενο, και ζητεί τη σύγκληση διάσκεψης για την 
άµεση αναθεώρησή της, κυρίως όσον αφορά τις ξεπερασµένες ουσιαστικές 
διατάξεις της, ιδιαίτερα για το σκοπό της προώθησης της πυρηνικής ενέργειας, και 
τα δηµοκρατικά ελλείµµατά της· 

 Or. de 
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