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Τροπολογία  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι σε µια 

συγκυρία όπου οι πόροι σπανίζουν θα 

πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη σηµασία στην 
ανάγκη τήρησης της δηµοσιονοµικής 
πειθαρχίας και χρήσης των πιστώσεων µε 
αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο· 

Β. λαµβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως σε µια 
συγκυρία όπου οι πόροι σπανίζουν, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αποτελέσει 
παράδειγµα προς µίµηση δείχνοντας την 
ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία των 
δαπανών της και φροντίζοντας οι 
πιστώσεις για τις οποίες φέρει 
επιµερισµένη ή πλήρη ευθύνη να 
δαπανώνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
δηµοσιονοµικούς κανόνες και 
κανονισµούς· 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Τροπολογία  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 72 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 72α. σηµειώνει ότι η Επιτροπή δηλώνει, 
στην απάντησή της προς το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ότι το νοµικό πλαίσιο έχει 
απλοποιηθεί για την προγραµµατική 
περίοδο 2014-2020, και ζητεί από την 
Επιτροπή να υποβάλει έκθεση, έως το 
τέλος του 2015, σχετικά µε το πώς 
λειτούργησαν τα µέτρα αυτά στην πράξη, 
καθώς και σχετικά µε τα επιπρόσθετα 
µέτρα που θα µπορούσαν να ληφθούν 
αναφορικά µε τυχόν εναποµείναντες 
περίπλοκους κανόνες και προϋποθέσεις 
επιλεξιµότητας· 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Τροπολογία  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 108 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

108. προτρέπει την Επιτροπή να 
αποδείξει την ενωσιακή προστιθέµενη 
αξία των µέτρων παρέµβασης στις 
γεωργικές αγορές έχοντας κατά νου τον 

κίνδυνο δυνητικών απωλειών που 

πλήττουν τον προϋπολογισµό της Ένωσης 

και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το 

ενδεχόµενο της κατάργησής τους εάν ο 
κίνδυνος αυτός είναι πολύ υψηλός· ζητεί 
από την Επιτροπή στην έκθεση 

παρακολούθησης της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2013 να περιλάβει 

πληροφορίες για τα µέτρα που θα λάβει η 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της 

Απάτης (OLAF) υπό το φως της 

αποστολής ελέγχου για τις επιστροφές 

κατά την εξαγωγή για πουλερικά στη 

Γαλλία· 

108. εκφράζει σοβαρές αµφιβολίες 
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των 
µέτρων παρέµβασης στις γεωργικές αγορές 

έχοντας κατά νου τον κίνδυνο δυνητικών 

απωλειών που πλήττουν τον 

προϋπολογισµό της Ένωσης και ζητεί από 

την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόµενο 

της κατάργησής τους· ζητεί από την 

Επιτροπή στην έκθεση παρακολούθησης 

της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2013 

να περιλάβει πληροφορίες για τα µέτρα 

που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) υπό 

το φως της αποστολής ελέγχου για τις 

επιστροφές κατά την εξαγωγή για 

πουλερικά στη Γαλλία· 

Or. en 



 

AM\1058940EL.doc  PE555.121v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

22.4.2015 A8-0101/35 

Τροπολογία  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 145 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

145. λαµβάνει υπό σηµείωση ότι η 

µεθοδολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

πρέπει να έχει συνοχή και να εφαρµόζεται 

σε όλους τους τοµείς διαχείρισης· 

αντιλαµβάνεται ότι περαιτέρω 
ευθυγράµµιση θα µπορούσε να οδηγήσει 
σε ανακολουθίες στους ορισµούς του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά µια 
παράνοµη πράξη υπό άµεση διαχείριση 
και υπό επιµερισµένη διαχείριση· 

145. λαµβάνει υπό σηµείωση ότι η 

µεθοδολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

πρέπει να έχει συνοχή και να εφαρµόζεται 

σε όλους τους τοµείς διαχείρισης· 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Τροπολογία  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 154 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

154. ανησυχεί σχετικά µε την υλοποίηση 
των έργων προτεραιότητας στην Ελλάδα 

βάσει της διαχείρισης της Οµάδας ∆ράσης· 

σηµειώνει ότι 48 έργα προτεραιότητας 
πρέπει να επιταχυνθούν: σηµειώνει ότι τα 
κύρια προβλήµατα είναι, σύµφωνα µε την 
Επιτροπή: α) καθυστερήσεις στο στάδιο 
ωρίµανσης, β) καθυστερήσεις στην 
αδειοδότηση, γ) η λύση των συµβάσεων 
λόγω έλλειψης ρευστότητας των 
αναδόχων και δ) µακρόχρονες δικαστικές 
προσφυγές στη διάρκεια των διαδικασιών 
ανάθεσης· ζητεί συνεπώς από την 
Επιτροπή να παράσχει επικαιροποίηση 
για τα έργα προτεραιότητας στην έκθεση 
παρακολούθησης 2013· 

154. σηµειώνει τις καθυστερήσεις και τη 
µη υλοποίηση των έργων προτεραιότητας 
στην Ελλάδα βάσει της διαχείρισης της 

Οµάδας ∆ράσης· θεωρεί ότι µπορούν να 
εξηγηθούν, τουλάχιστον µερικώς, από το 
γεγονός ότι τα έργα δεν βασίζονταν στη 
ζήτηση ή είχαν µη ρεαλιστικές φιλοδοξίες 
εξ αρχής και συνεπώς καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάσει τις µεθόδους 
εργασίας της Οµάδας ∆ράσης και να 
αναγνωρίσει την ανάγκη για ευρεία 
υποστήριξη των έργων αυτών από το 
κοινό· 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Τροπολογία  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 254 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

254. καταγράφει τις απαντήσεις της 
Επιτροπής σχετικά µε την πρόοδο που 
έχει σηµειωθεί στην εκτέλεση του 
προγράµµατος Galileo: τέσσερις 
δορυφόροι Galileo σε κατάσταση τροχιάς 
(IOV) είχαν εκτοξευθεί επιτυχώς το 2011 
και 2012, το στάδιο επικύρωσης σε 
κατάσταση τροχιάς του προγράµµατος 
Galileo ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2014, 
ο σχεδιασµός του συστήµατος, οι στόχοι 
επιδόσεων και το βασικό σενάριο για τη 
λειτουργία του συστήµατος 
επιβεβαιώθηκαν µε επιτυχία, η υποδοµή 
εδάφους, µε πολλούς επίγειους σταθµός 
ανά τον κόσµο, ολοκληρώθηκε για τις 
αρχικές επιχειρήσεις, η ικανότητα 
έρευνας και διάσωσης Galileo των 
δορυφόρων IOV αποδείχτηκε µε επιτυχία, 
η εκτόξευση δύο δορυφόρων (αριθ. 5 και 
6) στις 22 Αυγούστου 2014 κατέληξε σε 
τοποθέτηση αυτών των δορυφόρων σε 
σωστή τροχιά, και από τον ∆εκέµβριο του 
2014 οι δορυφόροι µετακινήθηκαν 
σταδιακά σε ευνοϊκότερη τροχιά για να 
καταστεί δυνατή η καλύτερη δυνατή 
χρήση τους, και η δοκιµή του ωφέλιµου 
φορτίου πλοήγησης των δορυφόρων είναι 
σε εξέλιξη· ευελπιστεί ότι θα ενηµερωθεί 
για το πρόσθετο κόστος αυτών των 

254. εκφράζει ανησυχία ότι το κόστος του 
συστήµατος Galileo, το οποίο 
υπολογίζεται στα 13 εκατοµµύρια ευρώ, 
θα αυξηθεί εκ νέου εξαιτίας του 
γεγονότος ότι δεν εκτοξεύτηκαν σωστά οι 
δύο τελευταίοι δορυφόροι· θεωρεί ότι, 
εξαιτίας του ολοένα και αυξανόµενου 
κόστους του Galileo και λαµβάνοντας 
υπόψη ότι η Ένωση ξεκίνησε να 
συµµετέχει στο πρόγραµµα το 2007, αφού 
µια σύµπραξη οκτώ ευρωπαϊκών 
εταιρειών έκριναν ότι το έργο δεν ήταν 
οικονοµικά εύρωστο και απέσυραν τις 
επενδύσεις τους, είναι εύλογο να 
επανεξεταστεί η χρησιµότητα του έργου· 
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απρόβλεπτων µέτρων· 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Τροπολογία  38 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 228 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

228. σηµειώνει ότι µετά τις διαρροές 

κυκλοφόρησε η τελική έκθεση της OLAF 

για την ∆∆Ο· ζητεί από την Επιτροπή και 

την Επιτροπή Εποπτείας της OLAF να 

ερευνήσουν γιατί και πώς διέρρευσε η 

έκθεση της OLAF και από ποιον, ενώ η 

∆∆Ο δεν έχει ακόµη ενηµερωθεί για το 

περιεχόµενο· 

228. σηµειώνει ότι µετά τις διαρροές 

κυκλοφόρησε η τελική έκθεση της OLAF 

για την ∆∆Ο· ζητεί από την Επιτροπή και 

την Επιτροπή Εποπτείας της OLAF να 

ερευνήσουν γιατί και πώς διέρρευσε η 

έκθεση της OLAF και από ποιον, ενώ η 

∆∆Ο δεν έχει ακόµη ενηµερωθεί για το 

περιεχόµενο· υπενθυµίζει επίσης ότι η 
OLAF, όταν ρωτήθηκε το 2008, 
αποφάσισε ότι, εφόσον δεν διαπίστωσε 
οικονοµική απάτη στη ∆∆Ο, αρνήθηκε να 
θεωρηθεί αρµόδια να αποφασίσει για το 
νοµικό καθεστώς της ∆∆Ο· εκφράζει τη 
βαθειά του ανησυχία για τις πιθανώς 
σοβαρές επιπτώσεις της εν λόγω 
διαρροής για τη ∆∆Ο, καθώς ζηµιώνει 
σοβαρά την εικόνα και τη φήµη της και 
θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας 300 
εργαζοµένων, καθώς και την ίδια την 
επιβίωση του οργανισµού ως τέτοιου· 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Τροπολογία  39 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 228 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 228α. υπενθυµίζει ότι, πριν από ένα έτος, 
το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να 
συµπεριλάβει στην απαλλαγή 2012 προς 
την Επιτροπή αναφορά στις ανησυχίες 
σχετικά µε την έλλειψη διεθνούς 
καθεστώτος για τη ∆∆Ο και άλλες 
ανησυχίες που είχαν εκφραστεί 
επανειληµµένως· συνεπώς, εκφράζει την 
έκπληξή του σχετικά µε το πόρισµα της 
έκθεσης που διέρρευσε από την OLAF, 
και συγκεκριµένα ότι δεν υπήρχαν 
περιπτώσεις απάτης ή διαφθοράς, αλλά 
υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε το 
διεθνές καθεστώς της ∆∆Ο, 24 έτη έπειτα 
από την ίδρυσή της ως διεθνούς 
οργανισµού· σηµειώνει ότι αυτό έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση µε την επανειληµµένα 
διατυπωθείσα νοµική γνώµη της 
Επιτροπής· τονίζει ότι η ∆∆Ο εργάζεται 
για την Επιτροπή και τα κράτη µέλη εδώ 
και 20 έτη, εξειδικεύεται στην υλοποίηση 
έργων που εστιάζουν αποκλειστικά σε 
χώρες που βιώνουν κρίση ή έκτακτες 
συνθήκες, επιτυγχάνει άριστα 
αποτελέσµατα και διαµορφώνει την καλή 
φήµη της λαµβάνοντας την αναγνώριση 
της Επιτροπής και της διεθνούς 
κοινότητας· 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Τροπολογία  40 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Απαλλαγή 2013: Γενικός Προϋπολογισµός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισµοί 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 296 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 296α. σηµειώνει µε ανησυχία τις 
τεράστιες διαφορές στο κόστος της 
µετάφρασης µεταξύ των διάφορων 
θεσµικών οργάνων· καλεί, ως εκ τούτου, 
τη διοργανική οµάδα εργασίας για τη 
µετάφραση να εντοπίσει τις αιτίες και να 
προτείνει λύσεις σχεδιασµένες να 
εξοµαλύνουν τις διαφορές και να 
εναρµονίσουν το κόστος για τη 
µετάφραση µεταξύ των οργάνων, 
λαµβάνοντας πλήρως υπόψη την 
ποιότητα και την γλωσσική πολυµορφία· 
για τον σκοπό αυτό, καλεί την οµάδα 
εργασίας να ορίσει τοµείς στους οποίους 
µπορεί να επιτευχθεί συνεργασία ή 
διοργανικές συµφωνίες· επισηµαίνει ότι 
πρέπει επίσης να επιδιώξει να 
προτυποποιήσει την παρουσίαση του 
κόστους της µετάφρασης για όλα τα 
θεσµικά όργανα, ώστε να απλοποιηθεί η 
ανάλυση και η σύγκριση του κόστους· 
σηµειώνει ότι πρέπει να υποβάλει τα 
αποτελέσµατα πριν το τέλος του 2015· 
καλεί όλα τα θεσµικά όργανα να 
συµµετάσχουν ενεργά σε αυτήν την 
εργασία· σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυµίζει 
ότι είναι σηµαντική η στήριξη της 
πολυγλωσσίας στα θεσµικά όργανα, ώστε 
να εξασφαλίζονται η ίση µεταχείριση και 
οι ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες 
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της Ευρώπης· θεωρεί ότι η οµάδα πρέπει 
να φροντίσει για την επανέναρξη της 
συνεργασίας µεταξύ των θεσµικών 
οργάνων µε σκοπό την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και 
αποτελεσµάτων· 

Or. en 

 

 


