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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

21.10.2015 A8-0307/26 

Τροπολογία  26 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  16α. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο 

φηη νη απνθάζεηο ηεο Επξσνκάδαο 

ιακβάλνληαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ 

ρσξίο δηαθάλεηα θαη επαξθή ινγνδνζία· 

δεηεί ηε δεκνζίεπζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Επξσνκάδαο· 

ππελζπκίδεη ην ζπκπέξαζκα ηεο έθζεζήο 

ηνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξφηθαο 

ζην νπνίν εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία 

ηνπ γηα ηελ απνπζία δεκνθξαηηθήο 

λνκηκφηεηαο θαη ινγνδνζίαο ηεο 

Επξσνκάδαο ζε επίπεδν ΕΕ, φηαλ 

αλαιακβάλεη εθηειεζηηθά θαζήθνληα ζε 

επίπεδν ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/27 

Τροπολογία  27 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  Δα. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ηζφηεηα 

απνηειεί ζεκειηψδε αμία ηεο ΕΕ θαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Επξψπε 

2020 γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο, ε νπνία κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλνλ εάλ ηα θξάηε κέιε 

εθαξκφζνπλ λέεο πνιηηηθέο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/28 

Τροπολογία  28 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  1α. επηζεκαίλεη φηη ε αλαζεψξεζε ηνπ 

πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

ΕΕ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ 

άιισλ, επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ησλ 

επελδχζεσλ κέζσ ρξήζεο κεζφδσλ 

θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ε 

κέζνδνο ηνπ απνζβεζκέλνπ θφζηνπο γηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δεκφζησλ 

επελδχζεσλ πςειήο πνηφηεηαο πνπ 

δεκηνπξγνχλ κεγάια θαη κεηξήζηκα 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε ζε 

πεξηφδνπο φπνπ ε απαζρφιεζε θαη ε 

απφδνζε ηεο παξαγσγήο είλαη θαηψηεξεο 

απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/29 

Τροπολογία  29 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3α. επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ε Επηηξνπή 

δεκνζηεχεη ηηο αλαιχζεηο ηεο γηα θάζε 

ρψξα θαη γηα ηε δψλε ηνπ επξψ ηξεηο 

κήλεο λσξίηεξα απ’ φ,ηη ηα πξνεγνχκελα 

έηε, φκσο εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην 

γεγνλφο φηη νη αλά ρψξα εθζέζεηο είλαη 

ππεξβνιηθά πεξίπινθεο, κε απνηέιεζκα 

λα παξεκπνδίδεηαη ε δεκνθξαηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/30 

Τροπολογία  30 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  4α. εθθξάδεη έληνλε αλεζπρία γηα ην 

γεγνλφο φηη ε Επηηξνπή έρεη πεξηνξίζεη 

ζρεδφλ φιεο ηηο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηβαιινληηθά επηδήκηεο επηδνηήζεηο, 

ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θνξνινγίαο, θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο απφ ηηο 

ΣΑΧ· εθθξάδεη ζπγθεθξηκέλα ηε ιχπε ηνπ 

γηα ην γεγνλφο φηη ζην πιαίζην ησλ 

ζπζηάζεσλ αλά ρψξα γηα ην 2015 δελ 

εμεηάζηεθαλ νη επηδνηήζεηο ζηα νξπθηά 

θαχζηκα, νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 70 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ εληφο ηεο ΕΕ θαη 

έρνπλ δηπιφ αξλεηηθφ αληίθηππν, 

δεδνκέλνπ φηη επηθέξνπλ κείσζε ησλ 

δεκφζησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη βιάπηνπλ 

ηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα·  

παξνηξχλεη ηελ Επηηξνπή λα αιιάμεη 

πνξεία κε ζηφρν λα πξνζδψζεη 

νηθνινγηθή δηάζηαζε ζην Επξσπατθφ 

Εμάκελν·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/31 

Τροπολογία  31 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 4 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  4β. ηάζζεηαη ππέξ κηαο εληζρπκέλεο 

δηαδηθαζίαο φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε, 

ηε ζπλέρεηα πνπ πξέπεη λα δνζεί θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ εηδηθψλ ζπζηάζεσλ 

αλά ρψξα· ζεσξεί φηη ε Επηηξνπή πξέπεη 

λα νξίζεη ξεηέο ζπζηάζεηο κε ζηφρν ηελ 

πινπνίεζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ θαη 

θηιφδνμσλ εζληθψλ ζηφρσλ ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Επξψπε 2020»· 

ππελζπκίδεη φηη ε λνκνζεζία πεξηιακβάλεη 

ηελ αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα 

θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηηο ελ ιφγσ ζπζηάζεηο ή λα εμεγνχλ 

ηνπο ιφγνπο γηα ηε κε ζπκκφξθσζή ηνπο· 

δεηεί ελ πξνθεηκέλσ απφ ηα θξάηε κέιε 

λα δηεπθξηλίδνπλ κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχλ 

ηπρφλ ελαιιαθηηθά κέηξα πνιηηηθήο λα 

βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ 

ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Επξψπε 2020» 

κε κεηξήζηκν ηξφπν, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ ηεξεζνχλ νη ζπζηάζεηο· 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/32 

Τροπολογία  32 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 4γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  4γ. δεηεί απφ ηελ Επηηξνπή λα πξνζζέζεη 

ζηε ζηξαηεγηθή ησλ ηξηψλ ππιψλσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ ΕΕΑ γηα ην 2015, 

έλαλ ηέηαξην ππιψλα πνπ ζα αθνξά ηε 

θνξνινγία θαη ζα πεξηιακβάλεη έλαλ 

εηήζην κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο 

εμειίμεσλ, φπσο εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ θνξνινγηθή απάηε θαη ηελ 

θνξνδηαθπγή, ηελ πξφνδν ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θνξνινγίαο θαη ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ησλ επηδνηήζεσλ, θαζψο 

θαη ηα κέηξα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ηφζν 

ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν 

ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο 

ζπζηάζεηο αλά ρψξα, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/33 

Τροπολογία  33 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 4 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  4δ. δεηεί ηελ έληαμε πξφζζεησλ 

θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

νη νπνίνη ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ηζφηηκνη κε ηνπο ινηπνχο δείθηεο ηεο 

Δηαδηθαζίαο Μαθξννηθνλνκηθψλ 

Αληζνξξνπηψλ (ΔΜΑ)· θξνλεί φηη νη ελ 

ιφγσ δείθηεο πξέπεη επίζεο λα είλαη ζε 

ζέζε λα νδεγνχλ ζηε ιήςε δηνξζσηηθψλ 

δξάζεσλ θαη φρη απιά ζε 

«παξαθνινχζεζε» ηεο γεληθφηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο· 

επηκέλεη φηη ε αθξαία αλεξγία, αληζφηεηα 

θαη θηψρεηα ζπληζηά επίζεο απεηιεηηθή 

αληζνξξνπία γηα ηε δψλε ηνπ επξψ· 

ππελζπκίδεη ηα επαλεηιεκκέλα αηηήκαηά 

ηνπ γηα ηελ έγθξηζε δεηθηψλ φζνλ αθνξά 

ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, 

δεηθηψλ πνπ ζα αθνξνχλ ην κνλαδηαίν 

θεθαιαηαθφ θφζηνο θαζψο θαη άιισλ 

δεηθηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηνπο 

επηθαηξνπνηεκέλνπο ζηφρνπο ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Επξψπε 2020»· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/34 

Τροπολογία  34 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  9α. ππνγξακκίδεη φηη έλαο δείθηεο 

απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ πνπ ζα 

ελζσκαησζεί ζηνλ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ ηεο ΔΜΑ ζα πξέπεη 

εηδηθφηεξα λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφνδν 

φζνλ αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε, κε 

ζηφρν ηελ απνζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο απφ ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/35 

Τροπολογία  35 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  15α. επηζεκαίλεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ 

Επηηξνπή, ε θνξνινγία απφ ηελ εξγαζία 

ηζνδπλακεί πεξίπνπ κε πνζνζηφ 53% ησλ 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία ζηε 

δψλε ηνπ επξψ έλαληη πνζνζηνχ 5,7% ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θνξνινγίαο· επηζεκαίλεη 

φηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα κηα 

ηέηνηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε· θαιεί, σο εθ 

ηνχηνπ, γηα κηα επηθαηξνπνηεκέλε 

ζηξαηεγηθή «Επξψπε 2020», θαζψο γηα 

εηδηθέο ζπζηάζεηο αλά ρψξα πνπ λα 

πεξηιακβάλνπλ εηδηθνχο ζηφρνπο θαη 

ζεκεία αλαθνξάο ηφζν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζηαδηαθήο 

θαηάξγεζεο ησλ επηδήκησλ γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ζηξεβισηηθψλ γηα ηελ 

αγνξά επηδνηήζεσλ ην αξγφηεξν σο ην 

2020 φζν θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ θφξσλ 

αλαινγηθά πξνο ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ 

ηε θνξνινγία ηνπιάρηζηνλ θαηά 5% έσο 

ην 2020· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/36 

Τροπολογία  36 

Ernest Urtasun 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Εςπωπαϊκό εξάμηνο για ηον ζςνηονιζμό ηηρ οικονομικήρ πολιηικήρ: εθαπμογή ηων 

πποηεπαιοηήηων ηος 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 15 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  15β. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ 

πξνο ηα θξάηε κέιε λα ελζσκαηψζνπλ ηε 

δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηα πξνγξάκκαηα 

ζηαζεξφηεηαο θαη ζχγθιηζεο θαη ηα 

εζληθά κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα, 

κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ πνηνηηθψλ 

ζηφρσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ επίκνλσλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

θχισλ, θαη λα εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθά 

ηηο αξρέο ηνπ ζπλππνινγηζκνχ ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ θχινπ θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ·  

Or. en 

 

 


