
AM\605636EL.doc PE 370.332v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

10.3.2006 PE 370.332v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-29

Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 367.881v01-00)
Constanze Angela Krehl
Πρόταση ανανέωσης της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού
(COM(2006)0036 – C6-0318/2005 – 2004/2099(ACI))

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτυχε 
συμφωνία σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, αποδοκιμάζει όμως 
το γεγονός ότι οι προβλεπόμενοι πόροι δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της 
Ένωσης (διαγραφή)·

Or. es

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτυχε 
συμφωνία σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, αποδοκιμάζει όμως 
το γεγονός ότι οι προβλεπόμενοι πόροι δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της 
Ένωσης και ιδιαίτερα της περιφερειακής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
χρονικής περιόδου· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει το 
0,41% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατίθεται για τη συνοχή και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μείωσε σημαντικά το εν λόγω ποσοστό σε 0,37%·
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Or. fr

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1

1. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέτυχε συμφωνία 
σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013, αποδοκιμάζει όμως το γεγονός ότι 
οι προβλεπόμενοι πόροι είναι ιδιαίτερα ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και τις οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις που τίθεται από μία διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ιδιαίτερα της περιφερειακής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου·

Or. pt

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2 φρονεί, ειδικότερα, ότι οι πόροι που διατίθενται στο πλαίσιο της κατηγορίας 1β 
(διαγραφή) είναι καταφανώς ανεπαρκείς και, ως εκ τούτου, ζητεί αποκατάσταση των 
συναφών πιστώσεων στο επίπεδο που πρότεινε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του 
σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης 
Ένωσης 2007-2013· εκφράζει τη λύπη του ειδικότερα για το γεγονός ότι υπήρξε 
σημαντική μείωση των πιστώσεων για το στόχο της "Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας"· υπογραμμίζει ότι ο εν λόγω στόχος έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη 
αξία, εφόσον ενισχύει τη συνεργασία των κρατών μελών και των περιφερειακών 
αρχών· ζητεί ως εκ τούτου τη χορήγηση σημαντικής πρόσθετης χρηματοδότησης για 
τον εν λόγω στόχο· επισημαίνει επίσης τη δυσανάλογη μείωση του προϋπολογισμού για 
το στόχο της ανταγωνιστικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Marian Harkin, Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2 φρονεί, ειδικότερα, ότι οι πόροι που διατίθενται στο πλαίσιο της κατηγορίας 1β και ιδίως 
εκείνοι που αφορούν τους στόχους της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής, 
και ιδίως αυτός για την εδαφική συνεργασία ο οποίος έχει μειωθεί περίπου σε ποσοστό 
περίπου 50% σε σχέση με το ποσό το οποίο αναφέρετο στην αρχική πρόταση της 
Επιτροπής, είναι καταφανώς ανεπαρκείς και, ως εκ τούτου, ζητεί επειγόντως 
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αποκατάσταση των συναφών πιστώσεων στο επίπεδο που πρότεινε το Κοινοβούλιο στο 
ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τα 
δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013· ζητεί την ύπαρξη ενός πλέον 
ισόρροπου προϋπολογισμού για το στόχο της εδαφικής συνεργασίας και να παραμείνει 
ως έχει το ποσοστό της χορήγησης του προϋπολογισμού για τη διαπεριφερειακή 
συνεργασία στην παρούσα περίοδο, δηλαδή να προβλέπεται ένας προϋπολογισμός 
ύψους 6,57% (ή 493 εκατ. ευρώ)·

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 6
Παράγραφος 2

2. φρονεί, ειδικότερα, ότι οι πόροι που διατίθενται στο πλαίσιο της κατηγορίας 1β στα 
διαρθρωτικά ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής είναι καταφανώς ανεπαρκείς και, ως εκ 
τούτου, ζητεί επειγόντως αποκατάσταση των συναφών πιστώσεων στο επίπεδο που 
πρότεινε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τις 
προκλήσεις πολιτικής και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013, 
δηλαδή, σε επίπεδο 0,41% του κοινοτικού ΑΕΠ·

Or. pt

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 7
Παράγραφος 2

2 φρονεί, ειδικότερα, ότι οι πόροι που διατίθενται στο πλαίσιο της κατηγορίας 1β και 
ιδίως εκείνοι που αφορούν τους στόχους της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής 
συνεργασίας, είναι καταφανώς ανεπαρκείς και, ως εκ τούτου, ζητεί επειγόντως 
αποκατάσταση των συναφών πιστώσεων στο επίπεδο που πρότεινε το Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τα 
δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013·

Or. en

Τροπολογία: Elspeth Attwooll

Τροπολογία 8
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. υπενθυμίζει τη σημασία που αποδίδουν τα κράτη μέλη στην επιτυχία της 
Στρατηγικής της Λισαβόνας και υπογραμμίζει τον αποφασιστικό ρόλο που μπορεί 
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να διαδραματίσει μία ισχυρή, επαρκώς χρηματοδοτούμενη, πολιτική συνοχής για 
την επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων που 
καθορίστηκαν στη Λισαβόνα και το Γκέτεμποργκ·

Or. en

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo, Salvador Garriga Polledo, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Τροπολογία 9
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να διορθωθούν οι περιφερειακές ανισότητες που 
προκύπτουν από τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 
2005, ειδικότερα σε ό,τι αφορά περιοχές που υπόκεινται στο στατιστικό 
αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι εν λόγω μορφές άνισης μεταχείρισης παραβιάζουν 
μία από τις θεμελιώδεις αρχές που τηρεί η Ένωση, δηλαδή την προώθηση της 
αρμονικής, ισορροπημένης ανάπτυξης σε όλη την Κοινότητα·

Or. es

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 10
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 
του 2005 απέτυχε να παράσχει πλήρη αντιστάθμιση για τις περιφέρειες του 
"στατιστικού αποτελέσματος", οι οποίες θα πρέπει ως εκ τούτου να ανεχθούν 
περικοπές ύψους 20% ήδη κατά το 2007 και σε διάφορα επίπεδα μέχρι το 2013· 
θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται τον καιρό αυτό με το 
Συμβούλιο θα πρέπει να χρησιμεύσουν για να επιτρέψουν στις ανωτέρω περιφέρειες 
να λάβουν το ίδιο επίπεδο βοήθειας όπως οι περιφέρειες που βρίσκονται στο 
καθεστώς σύγκλισης·

Or. pt

Τροπολογία: Marian Harkin

Τροπολογία 11
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την 
Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ), το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση 21,3% από το 
ποσό το οποίο αναφέρεται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής· υπογραμμίζει τη 
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σημασία αυτού του Ταμείου, εφόσον πάνω από 50% του πληθυσμού της ΕΕ-25 ζει 
σε αγροτικές περιοχές και οι εν λόγω περιοχές καλύπτουν το 90% της επικράτειας 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 12
Παράγραφος 3

3. σημειώνει ότι η πρόταση του Συμβουλίου για τις δημοσιονομικές προοπτικές θίγει το 
νομοθετικό σχέδιο που συζητείται επί του παρόντος ενώπιον του Κοινοβουλίου και 
υπογραμμίζει την ανάγκη να ευρεθεί, μέσω της διαδικασίας συναπόφασης με το 
Συμβούλιο, μία αμοιβαία αποδεκτή συμβιβαστική λύση·

Or. en

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 13
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. ασκεί κριτική στο σημείο αυτό για την πρόταση η οποία υποβλήθηκε κατά τη 
διάρκεια των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων, να χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικά πρότυπα κατά τον υπολογισμό της συμμετοχής των κοινοτικών 
ταμείων καθώς και την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ, ζητεί την επέκταση της ιδιωτικής 
συγχρηματοδότησης καθώς και την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. de

Τροπολογία: Gerardo Galeote Quecedo

Τροπολογία 14
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει τη σύσταση ενός Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο 
θα πρέπει να βοηθήσει τους εργαζόμενους στις περιφέρειες της Ένωσης που έχουν 
πληγεί από τη μεταφορά βιομηχανικών μονάδων λόγω χαμηλότερου κόστους και από 
την παγκοσμιοποίηση·

Or. es
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Τροπολογία: Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski

Τροπολογία 15
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει τη σύσταση ενός Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο θα 
πρέπει να βοηθήσει τους πληθυσμούς όλων των κοινοτικών περιφερειών να 
αντιμετωπίσουν τις μεταβολές που επιφέρουν οι παράπλευρες επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης, όπως η "διαρροή θέσεων εργασίας" και ο αυξημένος 
ανταγωνισμός από το εξωτερικό·

Or. en

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 16
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει τη σύσταση ενός Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο 
θα πρέπει να βοηθήσει τους πληθυσμούς των περιφερειών να αντιμετωπίσουν τις 
μεταβολές που επιφέρουν η μεταφορά βιομηχανικών μονάδων λόγω χαμηλότερου 
κόστους και η παγκοσμιοποίηση· ασκεί κριτική όμως για το γεγονός ότι η Επιτροπή 
με την πρόταση κανονισμού της για τη συνολική επιχορήγηση δημιουργεί 
παράλληλες δομές παρέμβασης και ως εκ τούτου απομακρύνεται από την πρότασή 
της, για τη χρησιμοποίηση των υφιστάμενων δομών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου για την παρέμβαση του εν λόγω ταμείου· εκφράζει το φόβο ότι παρόμοιες 
παράλληλες δομές θα δημιουργήσουν επιπρόσθετη γραφειοκρατία και προβλήματα 
συνοχής στην πολιτική απασχόλησης και ότι οι θεμελιώδεις αρχές της 
αποκέντρωσης θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά·

Or. de

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 17
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει τη σύσταση ενός Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο 
θα πρέπει να βοηθήσει τους πληθυσμούς των περιφερειών να αντιμετωπίσουν τις 
μεταβολές που επιφέρουν η μεταφορά βιομηχανικών μονάδων λόγω χαμηλότερου 
κόστους και η παγκοσμιοποίηση· εκτιμώντας ότι το ταμείο προσαρμογής στην 
παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να παράσχει βοήθεια στους εργαζόμενους και ότι το 
κατάλληλο επίπεδο παρέμβασης της προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση είναι το 
περιφερειακό επίπεδο, ζητεί οι διατάξεις που αναφέρονται στο σημείο 12 της 
συμφωνίας των Βρυξελλών της 19ης Δεκεμβρίου 2005 να εγγραφούν σε ένα σημείο 
59α στην κατηγορία 1Β "η συνοχή στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της 
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απασχόλησης"·

Or. fr

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 18
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει τη σύσταση ενός Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο θα 
πρέπει να βοηθήσει τους πληθυσμούς των περιφερειών να αντιμετωπίσουν τις μεταβολές 
που επιφέρουν η μεταφορά βιομηχανικών μονάδων λόγω χαμηλότερου κόστους, το 
κλείσιμο εταιρειών, και η παγκοσμιοποίηση·

Or. pt

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 19
Παράγραφος 4

4. αναγνωρίζει τη σύσταση ενός Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το 
οποίο θα πρέπει να βοηθήσει τους πληθυσμούς των περιφερειών να αντιμετωπίσουν 
τις μεταβολές που επιφέρουν η μεταφορά βιομηχανικών μονάδων λόγω χαμηλότερου 
κόστους και η παγκοσμιοποίηση·

Or. de

Τροπολογία: Markus Pieper

Τροπολογία 20
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. εκφράζει την άποψη, ότι η κοινοτική ενίσχυση των μετεγκαταστάσεων 
βιομηχανικών μονάδων θα πρέπει καταρχήν να απαγορεύεται και καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να βρουν μία λύση ώστε στο 
μέλλον να ενισχύεται μόνο η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με ευρωπαϊκές 
βοήθειες·

Or. de
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Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 21
Παράγραφος 6

6. απαιτεί προσαρμογή των μηχανισμών και των διαδικασιών προσφυγής σε αυτά τα 
αποθεματικά στις υφιστάμενες δομές, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία, μη 
γραφειοκρατική και αποτελεσματική χρήση τους·

Or. de

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 22
Παράγραφος 7

7. απαιτεί κάθε πίστωση που δεν χρησιμοποιήθηκε λόγω του κανόνα N+2( ή N+3) να 
παραμείνει στον "προϋπολογισμό συνοχής" και να διατεθεί για διαρθρωτικές 
παρεμβάσεις σε άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες που έχουν ανάγκη·  επιπλέον, ζητεί 
από την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, 
στην οποία θα περιγράφεται η εφαρμογή ενός μηχανισμού ανακύκλωσης·

Or. en

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 23
Παράγραφος 7

7. απαιτεί οι πόροι που αποδεσμεύθηκαν από την κατηγορία 1β, κυρίως στο πλαίσιο του 
κανόνα n+2/n+3 να είναι διαθέσιμοι για επαναχρησιμοποίηση μόνο στην εν λόγω 
κατηγορία και ότι η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί αυτό να καταγράφεται με ρητή 
αναφορά στη διοργανική συμφωνία· (διαγραφή) ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει 
πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στην οποία θα περιγράφεται η εφαρμογή 
ενός μηχανισμού ανακύκλωσης αυτού του τύπου·

Or. pt

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 24
Παράγραφος 7

7 απαιτεί επαναφορά των πόρων που αποδεσμεύθηκαν στο πλαίσιο του κανόνα n+2 σε ένα 
αποθεματικό για την ποιότητα και την απόδοση καθώς και ρητή αναφορά αυτού του 
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αποθεματικού στην διοργανική συμφωνία· επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να 
παρουσιάσει πρόταση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στην οποία θα περιγράφεται 
η εφαρμογή ενός μηχανισμού ανακύκλωσης σύμφωνα με αντικειμενικά και διαφανή 
κριτήρια και η οποία θα προβλέπει τη συναπόφαση εκ μέρους του Κοινοβουλίου·

Or. de

Τροπολογία: Elisabeth Schroedter

Τροπολογία 25
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. επιμένει στο πλαίσιο αυτό στην απαίτησή του να εισαχθεί και για το Ταμείο 
Συνοχής ένα συνδεδεμένο με την ποιότητα και την απόδοση κοινοτικό 
αποθεματικό, ως μέσο της αμοιβής των προόδων·

Or. de

Τροπολογία: Pedro Guerreiro, Bairbre de Brún, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Τροπολογία 26
Παράγραφος 7 α (νέα)

7α. εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται για τη 
διοργανική συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση με το στόχο 
δαπανών για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, κατά τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης χρησιμοποίηση των πόρων των ταμείων και να μην 
παραμένουν υπόλοιπα στην κατηγορία 1β· 

Or. pt

Τροπολογία: Jamila Madeira

Τροπολογία 27
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. θεωρεί ότι η συμφωνία θα πρέπει να διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να εξαλειφθεί 
η τεχνητή διαφοροποίηση μεταξύ πλουσίων και πτωχών περιφερειών από απόψεως 
στατιστικής επίπτωσης, διαφοροποίηση που δημιουργήθηκε από ένα νοητό 
εμπόδιο ίσο προς το ένα τρίτο το συνολικού πληθυσμού των περιφερειών που είναι 
πλήρως επιλέξιμες σύμφωνα με το στόχο 1· υπογραμμίζει ότι λόγω αυτού του 
εμποδίου, κάτι το οποίο θεωρητικά δεν αποτελεί παρά μόνο απλή αριθμητική που 
προκύπτει από μόνο ένα πράγμα, δηλαδή τη μείωση του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ 
λόγω της διεύρυνσης, ισοδυναμεί με σαφή διάκριση εναντίον ορισμένων 
περιφερειών οι οποίες τίθενται σε μειονεκτική θέση από τη στατιστική επίπτωση, 
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πράγμα το οποίο δεδομένου ότι αποτελούν επίσης τις πλέον αραιοκατοικημένες και 
απόμακρες περιοχές αναγκάζονται να φέρουν ακόμη μεγαλύτερο βάρος σε αντίθεση 
με το στόχο της σύγκλισης· καλεί ως εκ τούτου να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο 
τρόπο όλες οι περιφέρειες που θίγονται από τη στατιστική επίπτωση·

Or. pt

Τροπολογία: Lambert van Nistelrooij

Τροπολογία 28
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. εκφράζει θετική άποψη για το γεγονός της αναγνωρίσεως από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο της ανάγκης να καταστούν τα διάφορα μέσα για την εξωτερική δράση 
πιο αποτελεσματικά. Το Μέσο Ευρωπαϊκής Γειτνίασης και Εταιρικής Σχέσης για 
διασυνοριακή συνεργασία θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από τα περιφερειακά ταμεία 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο για Περιφερειακή Ανάπτυξη - ΕΤΠΑ) και τα ταμεία για 
εξωτερική δράση. Η έκταση και το περιεχόμενο της περιφερειακής διασυνοριακής 
συνεργασίας θα πρέπει να προστατεύεται από διεθνικές ρυθμίσεις που θα ισχύουν 
για ανώτατο χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών·

Or. nl

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 29
Παράγραφος 9 α (νέα)

9α. υπενθυμίζει ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές δεν αποτελούν αυτοσκοπό αλλά είναι 
ένα εργαλείο στην υπηρεσία μιας ευρωπαϊκής πολιτική η οποία θα πρέπει να είναι 
φιλόδοξη και με όραμα·

Or. fr


