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Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. ζητεί επίμονα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν καλύτερη 
πληροφόρηση στους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, και ειδικότερα να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή των ευρωπαίων 
πολιτών στη διαδικασία του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές, καθώς 
και στις εκλογές ανάδειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· σε αυτό το πλαίσιο, τα 
κράτη μέλη πρέπει κυρίως, επί κοινή βάσει, να εντάξουν την ευρωπαϊκή διάσταση 
από το σχολικό επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας βασικές έννοιες για τον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στα προγράμματα πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. ζητεί επίμονα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν καλύτερη 
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πληροφόρηση στους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, και ειδικότερα να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή των ευρωπαίων 
πολιτών στη διαδικασία του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές, καθώς 
και στις εκλογές ανάδειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· τα κράτη μέλη πρέπει 
κυρίως, επί κοινή βάσει, να στηρίξουν την ευρωπαϊκή διάσταση στη σχολική 
εκπαίδευση, συμπεριλαμβάνοντας βασικές έννοιες για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και 
τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα προγράμματα όλων των τύπων της 
εκπαίδευσης·

Or. de

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. ζητεί επίμονα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν καλύτερη 
πληροφόρηση στους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, και ειδικότερα να προωθήσει ενεργά τη συμμετοχή των ευρωπαίων 
πολιτών στη διαδικασία του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές, καθώς 
και στις εκλογές ανάδειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· τα κράτη μέλη πρέπει 
κυρίως, επί κοινή βάσει, να εντάξουν την ευρωπαϊκή διάσταση από το σχολικό 
επίπεδο, συμπεριλαμβάνοντας βασικές έννοιες για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στα προγράμματα·

Or. pt

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. υπογραμμίζει ότι οι εκλογές ανάδειξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν 
την πιο ορατή έκφραση της δημοκρατικής ιθαγένειας της Ένωσης· ελπίζει,
συνεπώς, ότι θα είναι δυνατόν να προβεί, πριν από τις εκλογές του 2009 σε 
μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, που θα λαμβάνει υπόψη τον ευρωπαϊκό 
χαρακτήρα αυτών των εκλογών· υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι πρέπει προπάντων 
να ενισχυθούν τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι η δημιουργία 
ευρωπαϊκών διεθνικών καταλόγων για την εκλογή μίας μερίδας ευρωπαίων 
βουλευτών θα αναδείκνυε ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή διάσταση αυτών των εκλογών·

Or. de
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers και Patrick Louis

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2. εκφράζει την επιθυμία του για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος των 
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τώρα έως το 2009, προκειμένου να 
τηρηθεί το άρθρο 189 παράγραφος 1 ΣΕΚ κατά την εφαρμογή του οποίου «το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από αντιπροσώπους των λαών των κρατών 
που έχουν συνενωθεί στην Κοινότητα» και όχι από αντιπροσώπους ενός μυθικού 
ευρωπαϊκού λαού με την ενοποίηση των εκλογικών διαδικασιών, και κυρίως την 
εκλογή των βουλευτών στο πλαίσιο ενιαίων εθνικών εκλογικών περιφερειών οι 
οποίες θα υποβάλλονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα·

Or. fr

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. εκφράζει την επιθυμία του για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος των 
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τώρα έως το 2009, προκειμένου να τους 
δοθεί πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση με την ενοποίηση των εκλογικών 
διαδικασιών, καθώς και με την προσέγγιση, στο μέτρο του δυνατού, της 
δημογραφικής διάστασης των εκλογικών περιφερειών και κυρίως την εκλογή μίας 
μερίδας βουλευτών βάσει διεθνικών ευρωπαϊκών καταλόγων οι οποίοι θα 
υποβάλλονται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα·

Or. fr

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2. εκφράζει την επιθυμία του για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος των 
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τώρα έως το 2009, προκειμένου να τους 
δοθεί πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση με την ενοποίηση των εκλογικών διαδικασιών 
(διαγραφή)·

Or. de
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Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2

2. εκφράζει την επιθυμία του για περισυλλογή σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 
εκλογικού συστήματος των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τώρα έως το 
2009, προκειμένου να τους δοθεί πραγματική ευρωπαϊκή διάσταση με την ενοποίηση 
των εκλογικών διαδικασιών, και κυρίως την εκλογή μίας μερίδας βουλευτών βάσει 
διεθνικών ευρωπαϊκών καταλόγων οι οποίοι θα υποβάλλονται από τα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα·

Or. pt

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde, Philippe de Villiers και Patrick Louis

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3

3. εκφράζει τη λύπη του και καταδικάζει την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
όσον αφορά την πληροφόρηση και την επικοινωνία με πρόσχημα την περαιτέρω 
ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών η οποία δεν έχει 
άλλο σκοπό από το να πείσει την ίδια ότι η απόρριψη του Ευρωπαϊκού 
Συντάγματος από τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες δεν σημαίνει την απόρριψη της 
ομοσπονδιακής ουτοπίας αλλά αποκαλύπτει μία απλή δυσκολία επικοινωνίας με 
τους πολίτες, των οποίων η ψήφος δεν ήταν σύμφωνη με τη δαπανηρή προπαγάνδα 
η οποία διεξήχθη από την Επιτροπή για την εξασφάλιση της θετικής ψήφου· ελπίζει 
εντόνως ότι τα αποτελέσματα της συνειδητοποίησης της εκλογικής επανάστασης 
της 29ης Μαΐου θα γίνουν γρήγορα αισθητά·

Or. fr

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
όσον αφορά την πληροφόρηση και την επικοινωνία με στόχο την (διαγραφή)
ανταπόκριση στις επιθυμίες, στις προσδοκίες και στις ανησυχίες των ευρωπαίων 
πολιτών και τον διάλογο μαζί τους (διαγραφή) προκειμένου να τους επιτραπεί να 
συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία της Ένωσης και συνεπώς τη 
διαμόρφωση της πολιτικής της· ελπίζει ως εκ τούτου εντόνως ότι τα αποτελέσματα 
της εφαρμογής αυτής της (διαγραφή) στρατηγικής θα γίνουν γρήγορα αισθητά·
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Or. de

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
όσον αφορά την πληροφόρηση και την επικοινωνία με στόχο την περαιτέρω 
ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και τον διάλογο 
μαζί τους, προκειμένου να προσδιοριστούν καλύτερα οι προσδοκίες τους, και να τους 
επιτραπεί να επηρεάσουν, με τη δημοκρατική τους συμμετοχή, τη διαμόρφωση των 
πολιτικών της Ένωσης· ελπίζει ότι η δράση της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα θα 
λάβει υπόψη τη θεμελιώδη στρατηγική σημασία των τοπικών εξουσιών, των 
τοπικών μέσων ενημέρωσης και, γενικώς, της επικοινωνίας σε χώρους γειτνίασης, 
για μία επιτυχή ιθαγένεια·

Or. pt

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
όσον αφορά την πληροφόρηση και την επικοινωνία με στόχο την περαιτέρω 
ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και τον διάλογο 
μαζί τους, προκειμένου να προσδιοριστούν καλύτερα οι προσδοκίες τους, και να τους 
επιτραπεί να επηρεάσουν, με τη δημοκρατική τους συμμετοχή, τη διαμόρφωση των 
πολιτικών της Ένωσης· ελπίζει εντόνως ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής 
της νέας στρατηγικής θα γίνουν γρήγορα αισθητά· συγχρόνως, ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τον ρόλο και τη 
συνεργασία των μέσων στην προσέγγιση συνεργασίας και ενημέρωσής τους έναντι 
των ευρωπαίων πολιτών·

Or. fr

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει επίσης τη σπουδαιότητα του δικαιώματος χρηστής διοίκησης και του 
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δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα όπως αυτά ορίζονται στον τίτλο V (Ιθαγένεια) 
του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων για την πλήρη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας· προβάλλει την αναγκαιότητα διασφάλισης της πρόσβασης σε ποιοτική 
νομική ενημέρωση, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να συνειδητοποιήσουν τα 
δικαιώματά τους· υπογραμμίζει ακόμη τη σπουδαιότητα νομοθετικής απλοποίησης 
των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, και των πολιτικών σχετικά με 
την ιθαγένεια ειδικότερα, προκειμένου να προσεγγίσει το πρόγραμμα της Ένωσης 
τους δικαιούχους του·

Or. pt

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. υπογραμμίζει επίσης τη σπουδαιότητα του δικαιώματος χρηστής διοίκησης και του 
δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα όπως αυτά ορίζονται στον τίτλο V (Ιθαγένεια) 
του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και του δικαιώματος επικοινωνίας του 
κάθε πολίτη στη μητρική του γλώσσα όπως αυτό αναγνωρίζεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παράγραφο 3.5 της έκθεσης για την πλήρη ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

Or. fr

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 15
Παράγραφος 6

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 16
Παράγραφος 6

6. επαναλαμβάνει την πρόσκλησή του προς τα κράτη μέλη να παραχωρήσουν στους επί 
μακρόν διαμένοντες στην επικράτεια της Ένωσης, οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων 
χωρών, δικαιώματα όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτά που απολαμβάνουν οι 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένα όσον αφορά το δικαίωμα του 
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εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές και στις εκλογές ανάδειξης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· εκτιμά, εν προκειμένω, ότι η κατάσταση των απάτριδων 
που κατοικούν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα 
υπόψη·

Or. fr

Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 17
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 18
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 19
Παράγραφος 7

7. παρατηρεί ότι, επί του παρόντος, η απόκτηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των 
δικαιωμάτων που τη συνοδεύουν, εξαρτάται από την απόκτηση υπηκοότητας ενός 
εκ των κρατών μελών· σεβόμενο την αρμοδιότητα των κρατών μελών στον εν λόγω 
τομέα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί, (διαγραφή), ευκταία την προσέγγιση των 
γενικών κριτηρίων απόκτησης υπηκοότητας καθώς και τη θέσπιση μέτρων τα οποία 
στοχεύουν στη διασφάλιση καλύτερης διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με τις 
διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις σε αυτόν τον τομέα·

Or. fr
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Τροπολογία: Richard Corbett

Τροπολογία 20
Παράγραφος 7

7. παρατηρεί ότι, όσον αφορά την απόκτηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των 
δικαιωμάτων που τη συνοδεύουν, οι ανισότητες μεταξύ των διατάξεων που διέπουν 
την πρόσβαση στην υπηκοότητα στα κράτη μέλη είναι τεράστιες και θα μπορούσαν 
να δημιουργήσουν σημαντικό χάσμα το οποίο θα επηρέαζε όλα τα κράτη μέλη·
θεωρεί, συνεπώς (διαγραφή), ενώ ταυτόχρονα γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητές των 
κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, ότι τα τελευταία πρέπει να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο συντονισμού των κριτηρίων τους και των διαδικασιών τους·

Or. en

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 21
Παράγραφος 7

7. παρατηρεί ότι, όσον αφορά την απόκτηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και των 
δικαιωμάτων που τη συνοδεύουν, οι ανισότητες μεταξύ των διατάξεων που διέπουν 
την πρόσβαση στην υπηκοότητα στα κράτη μέλη μετουσιώνονται, στην πράξη, σε 
διάκριση μεταξύ των κατοίκων που κατάγονται από τρίτες χώρες ή των απάτριδων 
σύμφωνα με το κράτος μέλος διαμονής τους· θεωρεί, συνεπώς, ότι είναι απαραίτητη 
η πραγματοποίηση μίας προσπάθειας προσέγγισης των συνθηκών απόκτησης 
υπηκοότητας που προβλέπονται στις νομοθεσίες των κρατών μελών, ενώ ταυτόχρονα 
γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητές τους σε αυτόν τον τομέα· η εναρμόνιση των 
κριτηρίων απονομής της υπηκοότητας αποτελεί μέσο διασφάλισης της ισότητας 
πρόσβασης στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια·

Or. pt

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την 
πληροφόρηση των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τα δικαιώματά τους σχετικά με 
την προξενική προστασία, από τις διπλωματικές και προξενικές υπηρεσίες 
οιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, όπου το κράτος μέλος του πολίτη δεν 
εκπροσωπείται·

Or. fr
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Τροπολογία: Joachim Wuermeling

Τροπολογία 23
Παράγραφος 8

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 24
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι η έννοια και η σημασία της ιθαγένειας συνάδουν με την πρόοδο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ότι μία συνεκτική ιθαγένεια ευνοεί την ολοκλήρωση, 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα, με τη σειρά της, νέες εξελίξεις σε σχέση με την 
ιθαγένεια·

Or. pt

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 25
Παράγραφος 8

8. ζητεί (διαγραφή) τον γενικότερο επαναπροσδιορισμό της έννοιας της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας, προκειμένου να καλύψει όχι μόνο τους υπηκόους των κρατών μελών 
αλλά επίσης όλα τα πρόσωπα τα οποία διαμένουν νομίμως στην επικράτεια ενός 
κράτους μέλους τουλάχιστον επί πέντε έτη·

Or. de

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 26
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι, (διαγραφή) το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το οποίο ορίζει σαφώς τις 
αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγυάται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των πολιτών της, διευκρινίζει τις αρμοδιότητες της Ένωσης και θεσπίζει
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για τα θεσμικά της όργανα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ένα 
δημοκρατικότερο και πιο διαφανές πλαίσιο, συμβάλλει σημαντικά στην 
οικοδόμηση μίας ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνεπώς στην ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

Or. de

Τροπολογία: Maria da Assunção Esteves

Τροπολογία 27
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι, (διαγραφή) ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το οποίο ορίζει σαφώς τις 
αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών της, διευκρινίζοντας τις αρμοδιότητες της και θεσπίζοντας τα θεσμικά της 
όργανα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα έχει εποικοδομητικό αποτέλεσμα 
στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια, δεδομένου ότι η ταύτιση με τις παρούσες αξίες είναι 
αυτή η οποία οικοδομεί την ευρωπαϊκή ταυτότητα· εν τω μεταξύ, ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί παράμετρο όλων των δράσεων της 
Ένωσης σχετικά με την ιθαγένεια·

Or. pt

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 28
Παράγραφος 9

9. υπογραμμίζει ότι, (διαγραφή) το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το οποίο ορίζει σαφώς τις 
αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών της, διευκρινίζοντας τις αρμοδιότητες της και θεσπίζοντας τα θεσμικά της 
όργανα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων θα συμβάλει στο αίσθημα του ανήκειν 
στην Ένωση και συνεπώς στο αίσθημα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

Or. de

Τροπολογία: Sylvia-Yvonne Kaufmann

Τροπολογία 29
Παράγραφος 10

διαγράφεται



AM\584076EL.doc 11/12 PE 364.693v01-00

Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Or. de

Τροπολογία: Ignasi Guardans Cambó

Τροπολογία 30
Παράγραφος 10

10. είναι της γνώμης ότι ένας αμεσότερος δεσμός μεταξύ της φορολογικής συνεισφοράς 
των πολιτών και του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μπορεί 
να συμβάλει στην επιβεβαίωση μίας ιθαγένειας η οποία βασίζεται σε πραγματικά 
δικαιώματα και υποχρεώσεις και στη διασφάλιση του δικαιώματος απαίτησης των 
ευρωπαίων πολιτών για την καλή λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
και της χρηστής συμπεριφοράς των εκπροσώπων τους· παροτρύνει την Επιτροπή 
να μελετήσει το ενδεχόμενο θέσπισης αυτού του δεσμού, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ότι αυτό το γεγονός δεν προκαλεί επιβάρυνση της φορολογικής 
δαπάνης των ευρωπαίων φορολογουμένων·

Or. fr

Τροπολογία: Jo Leinen

Τροπολογία 31
Παράγραφος 10

10. είναι της γνώμης ότι η δημιουργία πραγματικών ιδίων πόρων για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι οποίοι θα βασίζονται σε κοινή και ουδέτερη φορολογική βάση, θα 
συνέβαλλε με αποφασιστικό τρόπο στην επίλυση της παρούσας κρίσης στις 
δημοσιονομικές προοπτικές, δεδομένου ότι θα απέφευγε τις αμφιλεγόμενες 
συζητήσεις σχετικά με τις «καθαρές εισφορές» και τη «δίκαιη επιστροφή» και ότι 
ένα τέτοιο σύστημα θα βελτίωνε σημαντικά τη διαφάνεια της χρηματοδότησης της 
ΕΕ και θα ενίσχυε, συνεπώς, κατά βιώσιμο τρόπο την ιθαγένεια της Ένωσης ως 
ισόρροπου συστήματος δικαιωμάτων και καθηκόντων·

Or. de

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 32
Παράγραφος 10

10. είναι της γνώμης ότι η χρηματοδότηση, εν μέρει, του κοινοτικού προϋπολογισμού 
χάρη σε έναν μηχανισμό πραγματικών ιδίων πόρων, σύμφωνα με ένα διαφανές, 
δίκαιο και δημοκρατικό σύστημα, χωρίς επιβάρυνση της συνολικής φορολογικής 
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δαπάνης, (διαγραφή) θα επέτρεπε τη διαφυγή από το υπάρχον αδιέξοδο το οποίο 
συνδέεται με τη χρηματοδότηση του κοινοτικού προϋπολογισμού από τις εισφορές 
των κρατών μελών και με την έννοια της δίκαιης επιστροφής· εκτιμά επιπλέον ότι μία 
τέτοια πρόταση θα συνέβαλε στην καλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας του 
προϋπολογισμού της Ένωσης από τους ευρωπαίους πολίτες, και συνεπώς στην 
επιβεβαίωση μίας ισόρροπης ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η οποία θα βασίζεται τόσο στα 
δικαιώματα όσο και στις υποχρεώσεις.

Or. fr

Τροπολογία: Pervenche Berès

Τροπολογία 33
Παράγραφος 10 α (νέα)

10α. με την επιφύλαξη μίας τέτοιας μεταρρύθμισης του συστήματος των ιδίων πόρων 
της Ένωσης, θεωρεί απαραίτητο τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη διασφάλιση 
της μέγιστης ευαναγνωσιμότητας για τους ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά το 
μέρος των φόρων τους το οποίο συμβάλλει στον κοινοτικό προϋπολογισμό, επί 
παραδείγματι εισάγοντας μία αναφορά σχετικά με τις προειδοποιήσεις επιβολής 
φόρου, όταν αυτό είναι δυνατό.

Or. fr


