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Johannes Voggenhuber
Πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013
(2004/2209(ΙΝΙ))

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 1
Τίτλος και Παράγραφος -1 (νέα)

Συνταγματικές επιπτώσεις

-1 τονίζει ότι η διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου πρέπει να 
αντιστοιχεί σε κάθε θητεία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· προτείνει ότι το 
νέο πρόγραμμα θα πρέπει να εγκρίνεται εντός έτους από την αρχή της κάθε νέας 
κοινοβουλευτικής περιόδου· επισημαίνει επομένως ότι οι τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν εντός της τετραετούς προοπτικής 2007-
2010 και ότι το πλαίσιο που θα θεσπισθεί εν συνεχεία πρέπει να διαρκεί για πέντε 
χρόνια·

Or. en



PE 353.534v01-00 2/7 AM\554327EL.doc

EL

Τροπολογία: Andrew Duff
Τροπολογία 2
Παράγραφος -1 α (νέα)

(θα πρέπει να τοποθετηθεί ως τρίτη παράγραφος του ψηφίσματος, μετά την παράγραφο -1 και 
μετά τη σημερινή παράγραφο 7 η οποία θα πρέπει να γίνει παράγραφος 2 του ψηφίσματος)

-1α. παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να χρησιμοποιήσει τη διάταξη του 
Συντάγματος (Άρθρο Ι-55(4)) για να μεταστρέψει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από απόφαση με ομοφωνία σε 
απόφαση με ειδική πλειοψηφία το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να απεικονίζεται έτσι το 
δημοκρατικό πνεύμα του Συντάγματος, να επισπεύδεται η λήψη της απόφασης και 
να ενδυναμώνεται η πρακτική της αλληλεγγύης και της ειλικρινούς συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των θεσμικών οργάνων·

Or. en

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 3
Τίτλος Παράγραφος 1 

Διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 4
Τίτλος πριν από την Παράγραφο 1 

Ενημερωτική εκστρατεία

Or. en

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 5
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι το Σύνταγμα για την Ευρώπη δημιουργεί άμεση σχέση μεταξύ της 
Ένωσης και των πολιτών της, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στη διαφάνεια και την 
εμπιστοσύνη, ότι εισάγεται επίσης ένας μηχανισμός άμεσης δημοκρατικής 
συμμετοχής με τη μορφή πρωτοβουλιών των πολιτών και ότι μια υψίστης ποιότητος 
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ευρωπαϊκή πολιτική πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων αποτελεί 
επομένως βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτών των (διαγραφή)
προκλήσεων· (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 6
Παράγραφος 1

1. τονίζει ότι το Σύνταγμα για την Ευρώπη δημιουργεί άμεση σχέση μεταξύ της 
Ένωσης και των πολιτών της, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στη διαφάνεια και την 
εμπιστοσύνη, ότι εισάγεται επίσης ένας μηχανισμός άμεσης δημοκρατικής 
συμμετοχής με τη μορφή πρωτοβουλιών των πολιτών, ότι μια υψίστης ποιότητος 
ευρωπαϊκή πολιτική πληροφόρησης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων είναι 
επομένως βασικής σημασίας και ότι είναι επίσης αναγκαία η δημιουργία 
δημοκρατικής υποδομής που θα επιτρέπει ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία 
μεταξύ των λαών πέρα από τα εθνικά σύνορα·

Or. de

Τροπολογία: Sérgio Sousa Pinto και Maria da Assunçao Esteves

Τροπολογία 7
Παράγραφος 1

1. είναι της γνώμης ότι με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για ένα Σύνταγμα για την 
Ευρώπη θα δημιουργηθεί άμεση σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων 
και των πολιτών,  η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στη διαφάνεια και την 
εμπιστοσύνη.  Μια υψίστης ποιότητος ευρωπαϊκή πολιτική της πληροφόρησης 
αποτελεί στο πλαίσιο αυτό βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των συνταγματικών 
πολιτικών προκλήσεων των ερχόμενων ετών και το σημερινό επίπεδο των μέτρων 
πληροφόρησης πρέπει βέβαια να  αναβαθμισθεί ως προς τη διάθεση πόρων λόγω του 
αυξανόμενου αριθμού των κρατών μελών, εφόσον θέλουμε η αύξηση των 
πλεονεκτημάτων της ευρωπαϊκής ενοποίησης για τους πολίτες (διαγραφή) να 
καταστεί εμφανής στην κοινή γνώμη·

Or. pt
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Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

2. φρονεί ότι, με το Σύνταγμα, αναδύεται επίσης η ανάγκη για τη δημιουργία 
πανευρωπαϊκού χώρου πολιτικής ενημέρωσης· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στο 
πλαίσιο του κεφαλαίου 3 των δημοσιονομικών προοπτικών ένα νέο πρόγραμμα για 
την προώθηση των πανενωσιακών έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης 
(διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2α (νέα)

2α. ζητεί να χορηγηθούν επαρκή κεφάλαια στην μελλοντική Υπηρεσία Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων ώστε να μπορεί να επιτελεί αποτελεσματικά τα σημαντικά της 
καθήκοντα σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

3. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και για την διαμόρφωση πολιτικής άποψης στην 
Ένωση και εισηγείται την προαγωγή των πανενωσιακών πολιτικών ακαδημιών ή 
ιδρυμάτων· ζητεί την ένθερμη προώθηση των δικτύων στην κοινωνία των πολιτών, 
τους ΜΚΟ και τις οργανώσεις νέων, ούτως ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
της διασυνοριακής συμμετοχικής δημοκρατίας·

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 11
Παράγραφος 4

Διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία: Sérgio Sousa Pinto και Maria da Assunçao Esteves

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής συμφωνεί με τις 
δημοσιονομικές απαιτήσεις της Ένωσης που προέκυψαν από τη διεύρυνση και, 
προπάντων, από τη νέα συνταγματική τάξη που βασική της επιθυμία αποτελεί η 
πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη σε ολόκληρο τον κόσμο·

Or. pt

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 13
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει την πρόθεση πολλών κρατών μελών (διαγραφή) να συνεργαστούν στενά με 
την Επιτροπή για την εφαρμογή του προγράμματος PRINCE και των προγραμμάτων που 
θα το διαδεχθούν· είναι ωστόσο της άποψης ότι σε πολλές περιπτώσεις μόνο τα 
ευρωπαϊκά Θεσμικά ΄Οργανα μπορούν να διασφαλίσουν την αναγκαία συνοχή των 
προγραμμάτων ενημέρωσης (διαγραφή) και ότι πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους 
πόρους·

Or. de

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5

5. χαιρετίζει την πρόθεση πολλών κρατών μελών (διαγραφή) να συνεργαστούν στενά με 
την Επιτροπή για την εφαρμογή του προγράμματος PRINCE και των προγραμμάτων που 
θα το διαδεχθούν· τονίζει ωστόσο ότι σε πολλές περιπτώσεις μόνο τα ευρωπαϊκά 
Θεσμικά ΄Οργανα μπορούν να διασφαλίσουν την αναγκαία συνοχή των προγραμμάτων 
ενημέρωσης (διαγραφή)

Or. de
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Τροπολογία: Sérgio Sousa Pinto και Maria da Assunçao Esteves

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5

5. λαμβάνει με ικανοποίηση γνώση του γεγονότος ότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη 
εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν στενά με την Επιτροπή για την 
προσαρμογή σε εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή του προγράμματος PRINCE και των 
συνοδευτικών μέτρων του,  είναι ωστόσο της άποψης ότι σε πολλές περιπτώσεις μόνο τα 
ευρωπαϊκά Θεσμικά ΄Οργανα μπορούν να διασφαλίσουν την αναγκαία συνοχή 
προγραμμάτων ενημέρωσης έναντι των κρατών μελών,  των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και άλλων ενώσεων της κοινωνίας των πολιτών και για το λόγο αυτό πρέπει 
να διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους· θεωρεί ότι οι μηχανισμοί για τη 'συγκεντρωτική' 
ενημέρωση δεν πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, λόγω της ανάγκης για 
αποτελεσματικότητα·

Or. pt

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 16
Παράγραφος 6

6. υπενθυμίζει ότι η στήριξη φορέων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα,  την 
επαγγελματική κατάρτιση και τα μέσα ενημέρωσης και αφιερώνουν το έργο τους στο 
κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον και στην οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας 
πρέπει να επεκτείνουν τη δράση τους στα νέα κράτη μέλη και για το λόγο αυτό πρέπει 
να προβλεφθούν επαρκείς πόροι για να μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους 
αποτελεσματικά·

Or. de

Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 17
Παράγραφος 6 α (νέα)

6α. επιμένει ότι η περίοδος ισχύος των νέων δημοσιονομικών προοπτικών πρέπει να 
αντιστοιχισθεί με τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη θητεία της 
Σπιτροπής·

Or. de
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Τροπολογία: Johannes Voggenhuber

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω τις προτάσεις της όσον αφορά τη 
θέσπιση πειστικού συστήματος ιδίων πόρων που θα καθιστά το τμήμα του 
προϋπολογισμού της Ένωσης το σχετικό με τα έσοδα διαφανές για τους πολίτες και 
θα εγγυάται τη δημοσιονομική αυτονομία της Ένωσης· καλεί το Συμβούλιο να 
παίξει εποικοδομητικό ρόλο στη συζήτηση τόσο για τμήμα των νέων 
δημοσιονομικών προοπτικών που αφορά τις δαπάνες όσο και το τμήμα που αφορά 
τα έσοδα 

Or. de

Τροπολογία: Andrew Duff

Τροπολογία 19
Παράγραφος 7

(Η παράγραφος 7 θα τοποθετηθεί ως δεύτερη παράγραφος του ψηφίσματος, μεταξύ της 
παραγράφου -1 και της παραγράφου -1α)

7. τονίζει ότι, με την έναρξη ισχύος του Συντάγματος, (διαγραφή) το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο θα καταστεί νομικώς δεσμευτικό και θα πρέπει να 
θεσπίζεται με μορφή ευρωπαϊκού νόμου, με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (διαγραφή)

Or. en


