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Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο 

Βασίλειο είναι ένας από τους 

σημαντικότερους καθαρούς 

συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, και η απόφαση να αποχωρήσει από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία έλαβαν 

οι βρετανοί πολίτες, την 23η Ιουνίου 

2016, θα έχει σημαντική επίπτωση στους 

πόρους της ΕΕ· 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Τροπολογία  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει ότι, αποκρινόμενη στο 

πιεστικό αυτό πρόβλημα, η νέα Επιτροπή 

το 2014 πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο 

για την Ευρώπη και τη σύσταση του 

ΕΤΣΕ, με στόχο την κινητοποίηση 315 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία· 

επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 

προσήλωση στο ΕΤΣΕ, το οποίο 

αναμένεται να δώσει ισχυρή και 

στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς 

τομείς που ευνοούν την ανάπτυξη και την 

απασχόληση· παρατηρεί ότι έχει ήδη 

εγκριθεί σημαντικός αριθμός έργων τα 

οποία βρίσκονται στο στάδιο της 

εκτέλεσης· επισημαίνει ότι η εγγύηση που 

παρέχεται από την Ένωση για το ΕΤΣΕ 

καλύπτεται από εγγυητικό κεφάλαιο οκτώ 

δισεκατομμυρίων EUR από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· 

15. υπογραμμίζει ότι, αποκρινόμενη στο 

πιεστικό αυτό πρόβλημα, η νέα Επιτροπή 

το 2014 πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο 

για την Ευρώπη και τη σύσταση του 

ΕΤΣΕ, με στόχο την κινητοποίηση 315 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία· επισημαίνει, 

ωστόσο, ότι τα έργα που επιλέγονται για 

το ΕΤΣΕ δεν αντιπροσωπεύουν νέες 

επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, 

αλλά αποτελούν κυρίως 

αναχρηματοδοτήσεις προϋπαρχόντων 

έργων και είναι αμφίβολης βιωσιμότητας 

από οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική άποψη· υπογραμμίζει 

επίσης ότι η εγγύηση που παρέχεται από 

την Ένωση για το ΕΤΣΕ καλύπτεται από 

εγγυητικό κεφάλαιο οκτώ 

δισεκατομμυρίων EUR από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, αφαιρώντας 

πόρους από προγράμματα όπως ο 

«Ορίζων 2020» και ο μηχανισμός 

Συνδέοντας την Ευρώπη (CEF)· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Τροπολογία  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. υποστηρίζει ένθερμα τη συνέχιση της 

πρωτοβουλίας YEI, ως μέσου για την 

εξασφάλιση μιας επείγουσας απόκρισης 

για την καταπολέμηση της ανεργίας των 

νέων, μετά τις αναγκαίες προσαρμογές 

που έγιναν με βάση τη διαρκή 

αξιολόγηση· θεωρεί ότι τούτο μπορεί να 

επιτευχθεί μόνον μέσω της πρόβλεψης 

τουλάχιστον του ίδιου ύψους πιστώσεων 

αναλήψεων υποχρεώσεων για την YEI 

έως το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ με 

εκείνο που είχε διατεθεί ετησίως κατά τα 

πρώτα δύο έτη της περιόδου αυτής (6 

δισεκατομμύρια EUR που διατέθηκαν 

προκαταβολικά κατά την περίοδο 2014-

2015), με την επιφύλαξη των 

αποτελεσμάτων της επικείμενης 

αξιολόγησης της Επιτροπής· επισημαίνει 

ότι τούτο θα έχει ως συνέπεια την 

αναθεώρηση προς τα πάνω του ανώτατου 

ορίου του υποτομέα 1β (Οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή), 

δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια· 

43. είναι της άποψης ότι η πρωτοβουλία 

για την απασχόληση των νέων (YEI), ως 

μέσο για την εξασφάλιση μιας επείγουσας 

απόκρισης για την καταπολέμηση της 

ανεργίας των νέων, δεν έχει επιτύχει μέχρι 

στιγμής τους στόχους της· θεωρεί ότι ο 

στόχος της ενίσχυσης της απασχόλησης 

των νέων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω 

της αντιμετώπισης των ανισοτήτων που 

οφείλονται στο ενιαίο νόμισμα, 

καταργώντας τους 

κοινωνικοοικονομικούς φραγμούς που 

έχει επιβάλει η ΕΕ και δρομολογώντας 

μαζικές δημόσιες επενδύσεις· 

Or. en 



 

AM\1100073EL.doc  PE585.330v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.7.2016 A8-0224/6 
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Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 49 α. τονίζει ότι έχει σημασία να 

εξεταστούν διάφορες επιλογές σε σχέση 

με τις πληρωμές, μεταξύ των οποίων το 

πάγωμα μελλοντικών δεσμεύσεων σε 

προγράμματα χαμηλής προτεραιότητας 

έως ότου διευθετηθούν όλες οι 

καθυστερημένες πληρωμές που 

εξακολουθούν να εκκρεμούν· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Τροπολογία  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 62 α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να αποφασίσουν σε ποιες 

περιπτώσεις τα προγράμματα μπορούν να 

χρηματοδοτούνται και να υλοποιούνται 

καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και σε 

ποιες περιπτώσεις τα μέτρα σε εθνικό 

επίπεδο είναι πιο εύλογα και πιο 

ευθυγραμμισμένα με την αρχή της 

επικουρικότητας· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Τροπολογία  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 75 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

75. τονίζει την ανάγκη να μειωθεί το 

μερίδιο των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης, 

προκειμένου να τεθεί τέρμα στην 

προσέγγιση «juste retour» των κρατών 

μελών· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μειώσει 

την πίεση στα εθνικά δημόσια οικονομικά, 

ελευθερώνοντας τους σχετικούς πόρους 

ώστε να διατεθούν στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 

υπενθυμίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων 

πόρων με βάση τον ΦΠΑ είναι υπερβολικά 

περίπλοκο και συνιστά ουσιαστικά μια 

δεύτερη συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ, και 

ζητεί, συνεπώς, ο εν λόγω ίδιος πόρος είτε 

να τροποποιηθεί ουσιαστικά είτε να 

καταργηθεί εντελώς· θεωρεί αναγκαίο, 

ωστόσο, να διατηρηθεί η συνεισφορά με 

βάση το ΑΕΕ ως στοιχείο του 

προϋπολογισμού, δεδομένης της ανάγκης 

να λειτουργεί ως εξισορροπητική 

συνεισφορά· 

75. τονίζει την ανάγκη να μειωθεί το 

μερίδιο των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης, 

προκειμένου να τεθεί τέρμα στην 

προσέγγιση «juste retour» των κρατών 

μελών· υπογραμμίζει ότι αυτό θα μειώσει 

την πίεση στα εθνικά δημόσια οικονομικά, 

ελευθερώνοντας τους σχετικούς πόρους 

ώστε να διατεθούν στους εθνικούς 

προϋπολογισμούς των κρατών μελών· 

υπενθυμίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων 

πόρων με βάση τον ΦΠΑ είναι υπερβολικά 

περίπλοκο και συνιστά ουσιαστικά μια 

δεύτερη συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ, και 

ζητεί, συνεπώς, ο εν λόγω ίδιος πόρος είτε 

να τροποποιηθεί ουσιαστικά είτε να 

καταργηθεί εντελώς· θεωρεί αναγκαίο, 

ωστόσο, να διατηρηθεί η συνεισφορά με 

βάση το ΑΕΕ ως στοιχείο του 

προϋπολογισμού, δεδομένης της ανάγκης 

να λειτουργεί ως εξισορροπητική 

συνεισφορά· τονίζει ότι οι τροποποιήσεις 

στα έσοδα του προϋπολογισμού της 

Ένωσης δεν θα πρέπει να έχουν δυσμενή 

αντίκτυπο στους πολίτες· 

Or. en 



 

AM\1100073EL.doc  PE585.330v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.7.2016 A8-0224/9 
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Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 80 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 80 α. απορρίπτει την ιδέα θέσπισης 

ειδικού προϋπολογισμού για τη ζώνη του 

ευρώ, ο οποίος θα δημιουργήσει 

σημαντικό χάσμα μεταξύ των χωρών της 

ζώνης του ευρώ και των χωρών που 

έχουν διατηρήσει το νόμισμά τους και θα 

οδηγήσει σε περαιτέρω εκχωρήσεις της 

εθνικής δημοκρατικής κυριαρχίας στο 

όνομα τεχνοκρατικών σχημάτων· 

Or. en 
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Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 82 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 82 α. θεωρεί ότι, για τη χρηματοδότηση 

πρωτοβουλιών που δεν περιλαμβάνονται 

στον προϋπολογισμό, θα πρέπει να 

αξιοποιείται πάντα, ως πρώτη επιλογή, η 

ανακατανομή των πιστώσεων από 

υφιστάμενες, δευτερεύουσας σημασίας 

γραμμές του προϋπολογισμού, με 

παράλληλη μέριμνα για αποφυγή 

σπατάλης και κακοδιαχείρισης· 

Or. en 

 

 


