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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

20.4.2016 A8-0137/2 

Τροπολογία  2 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ 

2015/2203(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. θεωρεί ότι πρέπει να αποφεύγεται η 

εστίαση στο αποτέλεσμα της εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού ως μοναδικού 

στόχου της διαχείρισης, καθώς αυτό 

μπορεί να είναι επιζήμιο για τη χρηστή 

δημοσιονομική διαχείριση και την 

επίτευξη αποτελεσμάτων· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

20.4.2016 A8-0137/3 

Τροπολογία  3 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ 

2015/2203(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 82 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 82α. ζητεί από την Επιτροπή να μην 

εγκρίνει τη θέσπιση άλλης ημερομηνίας 

στόχου για την εισαγωγή του συστήματος 

αδειοδότησης FLEGT αλλά να ορίσει 

σαφή προθεσμία για την εφαρμογή του 

και να συνδέσει οποιαδήποτε μελλοντική 

χρηματοδότηση με την τήρηση της 

ορισθείσης προθεσμίας· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Τροπολογία  4 

Igor Šoltes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ 

2015/2203(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 98 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

98. συντάσσεται με την άποψη ότι η 

αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να 

εκταμιεύεται με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και να πληροί 

κριτήρια προστιθέμενης αξίας· επισημαίνει 

ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς 

να προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες 

διαβίωσης στους ανθρώπους και να 

αποτρέψει την αύξηση των ροών της 

οικονομικής μετανάστευσης· 

98. συντάσσεται με την άποψη ότι η 

αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να 

εκταμιεύεται με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και να πληροί 

κριτήρια προστιθέμενης αξίας· επισημαίνει 

ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς 

να προσφέρει αξιόλογες συνθήκες 

διαβίωσης στους ανθρώπους· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Τροπολογία  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ 

2015/2203(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 100 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

100. θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι 

οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της 

Ένωσης στις χώρες ΑΚΕ και στις 

υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη, υπ’ 

ευθύνη της ΕΥΕΔ, έχουν επιφορτιστεί με 

την επίβλεψη 917 έργων, εκ των οποίων 

428 έχουν καθυστερήσει ή έχουν στόχους 

που κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν· 

θεωρεί πραγματικά ανησυχητικό το 

γεγονός ότι η αξία των εν αμφιβόλω 

έργων ανέρχεται σε 9 188 εκατομμύρια 

EUR· 

100. έχει υπόψη του ότι, στα τέλη του 

2014, οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών 

της Ένωσης στις χώρες ΑΚΕ και στις 

υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη έχουν 

επιφορτιστεί με την επίβλεψη 917 έργων· 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Τροπολογία  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ 

2015/2203(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 101 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 101α. αναγνωρίζει ότι οι αξιολογήσεις 

που απορρέουν από τις εκθέσεις EAMR 

παρέχουν απλώς μια απεικόνιση της 

κατάστασης όσον αφορά την εκτέλεση 

κάθε έργου στο τέλος του έτους και ότι ο 

πραγματικός αντίκτυπος των δυσχερειών 

που προσδιορίζονται μπορεί να 

αξιολογηθεί μόνον στο τέλος του έργου· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Τροπολογία  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Απαλλαγή 2014: 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ 

2015/2203(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 102 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

102. συντάσσεται με την άποψη ότι ένα 

τέταρτο των κονδυλίων του 11ου ΕΤΑ 

πρέπει να δεσμευθεί για μέτρα αποτροπής 

της μεταναστευτικής κρίσης και για τη 

διαχείριση των σημερινών 

μεταναστευτικών ροών· 

102. αναγνωρίζει ότι τα κονδύλια του 

ΕΤΑ συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση 

των γενεσιουργών αιτίων της τρέχουσας 

παγκόσμιας προσφυγικής και 

μεταναστευτικής κρίσης·  επισημαίνει ότι 

δεν πρέπει να γίνει κατάχρηση των 

κονδυλίων του ΕΤΑ για σκοπούς άλλους 

από τους προβλεπόμενους στις διατάξεις, 

όπως είναι οι έλεγχοι ασφαλείας των 

συνόρων και τα αποτελεσματικά μέτρα 

επιστροφής· καλεί την Επιτροπή να 

ενεργήσει εποικοδομητικά για να επιτύχει 

συνέργειες μεταξύ του προϋπολογισμού 

της Ένωσης, του ΕΤΑ και της διμερούς 

συνεργασίας προκειμένου να 

διεκπεραιωθούν παράμετροι της 

αποτροπής της μεταναστευτικής κρίσης· 

  

Or. en 

 

 


