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4.7.2016 A8-0224/41 

Τροπολογία  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Marisa 

Matias, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27α. ζητεί πρόσθετη δημοσιονομική 

στήριξη προς όλα τα κράτη μέλη που 

συμμετέχουν στη διαδικασία υπερβολικού 

ελλείμματος· 

Or. en 



 

AM\1100104EL.doc  PE585.330v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.7.2016 A8-0224/42 

Τροπολογία  42 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Σοφία 

Σακοράφα, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck, 

Merja Kyllönen, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 27 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27β. ζητεί την αναθεώρηση της 

επενδυτικής ρήτρας ούτως ώστε να 

εξαιρούνται από τον υπολογισμό των 

εθνικών ελλειμμάτων, στο πλαίσιο του 

συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης, 

οι εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις 

που συγχρηματοδότησαν τα ΕΔΕΤ· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Τροπολογία  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, 

Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 41 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 41α. (Νέα) Ειρηνευτική Διαδικασία στην 

Ιρλανδία 

επισημαίνει τη σημαντική συμβολή της 

ΕΕ στην προώθηση της ειρήνης και της 

συμφιλίωσης στην Ιρλανδία, ιδίως μέσω 

των προγραμμάτων PEACE, που έχουν 

στόχο τη Βόρεια Ιρλανδία και τις 

παραμεθόριες κομητείες του Νότου· 

σημειώνει ότι το αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος στο ΗΒ θα μπορούσε 

να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για 

την ειρηνευτική διαδικασία, και 

υπονομεύει την ακεραιότητα της 

ειρηνευτικής διαδικασίας και της 

Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής· 

καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 

στηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία, 

μέσω της συνέχισης της χρηματοδότησης 

του προγράμματος PEACE· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Τροπολογία  44 

Σοφία Σακοράφα, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Luke Ming 

Flanagan, Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 42 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ, μολονότι ανταποκρίνεται πλήρως 

στην έννοια της μεγάλης κλίμακας 

πολιτικής και οικονομικής στήριξης του 

ΕΤΣΕ, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί νέες 

πρωτοβουλίες σε βάρος των υφιστάμενων 

ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών· 

προτίθεται να ανταποκριθεί στη 

δέσμευσή του για πλήρη αντιστάθμιση 

των περικοπών σε σχέση με το ΕΤΣΕ στα 

προγράμματα «Ορίζων 2020» και CEF, 

προκειμένου να μπορέσουν να 

εκπληρώσουν τους στόχους τους που 

συμφωνήθηκαν πριν από μόλις δύο έτη και 

να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους 

της στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 

το επίπεδο χρηματοδότησης των άλλων 

προγραμμάτων στον υποτομέα 1α 

(Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση), δεν θα πρέπει να θιγεί 

από την αντιστάθμιση αυτή, 

επισημαίνοντας την αδιαμφισβήτητη 

συμβολή τους στην ανάπτυξη, την 

απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· 

θεωρεί ότι τα περιθώρια στον υποτομέα 1α 

δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

αναγκών αυτών και ζητεί, συνεπώς, να 

42. είναι πεπεισμένο ότι ο προϋπολογισμός 

της ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί νέες 

πρωτοβουλίες σε βάρος των υφιστάμενων 

ενωσιακών προγραμμάτων και πολιτικών· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι οι περικοπές σε σχέση με το 

ΕΤΣΕ πλήττουν σοβαρά τα προγράμματα 

«Ορίζων 2020» και CEF και τονίζει την 

ανάγκη να τους δοθεί η δυνατότητα να 

εκπληρώσουν τους στόχους τους που 

συμφωνήθηκαν πριν από μόλις δύο έτη και 

να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους 

της στον τομέα της έρευνας και της 

καινοτομίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 

το επίπεδο χρηματοδότησης των άλλων 

προγραμμάτων στον υποτομέα 1α 

(Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 

την απασχόληση), δεν θα πρέπει να θιγεί 

από την αντιστάθμιση αυτή, 

επισημαίνοντας την αδιαμφισβήτητη 

συμβολή τους στην ανάπτυξη, την 

απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· 

θεωρεί ότι τα περιθώρια στον υποτομέα 1α 

δεν επαρκούν για την κάλυψη των 

αναγκών αυτών και ζητεί, συνεπώς, να 

αυξηθεί το ανώτατο όριο σε αυτόν τον 

υποτομέα· 
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αυξηθεί το ανώτατο όριο σε αυτόν τον 

υποτομέα· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Τροπολογία  45 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Σοφία 

Σακοράφα, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 42 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 42α. πιστεύει ότι, σύμφωνα με το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο 

ΗΒ, χρειάζεται μια πραγματική αλλαγή 

στους βραχυπρόθεσμους και 

μακροπρόθεσμους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να 

επιτευχθούν αυτά που οι πολίτες 

αναμένουν από την ΕΕ να εξασφαλίσει: 

κοινωνική δικαιοσύνη, οικολογική 

μετάβαση, δικαίωμα στην πρόνοια, 

προστασία από τις αρνητικές επιπτώσεις 

της παγκοσμιοποίησης και δίκαιη 

φορολογική εναρμόνιση· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Τροπολογία  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Σοφία 

Σακοράφα, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Merja 

Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt 

Carthy, Stefan Eck, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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. υποστηρίζει ένθερμα τη συνέχιση της 

πρωτοβουλίας για την απασχόληση των 

νέων (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 κατάλληλου 

ύψους πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων για την YEI για τα υπόλοιπα 

έτη του τρέχοντος ΠΔΠ· προκειμένου να 

αυξηθεί το ποσοστό χρησιμοποίησης του 

εν λόγω ταμείου στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες – επί του 

παρόντος είναι πολύ χαμηλό – οι οποίες 

απαιτούν μεγαλύτερη δημοσιονομική 

στήριξη, επισημαίνει την ανάγκη να 

διευκολυνθεί η διάθεση των κονδυλίων 

ήδη κατά την έναρξη των 

προγραμμάτων· επισημαίνει ότι τούτο θα 

έχει ως συνέπεια την αναθεώρηση προς τα 

πάνω του ανώτατου ορίου του υποτομέα 

1β, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 

περιθώρια· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Τροπολογία  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής, Στέλιος 

Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 47 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. αναμένει ότι η συντονισμένη δράση για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

εξωτερικής διάστασης της 

μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, 

ιδίως όσον αφορά την πολιτική 

σταθεροποίησης της ευρωπαϊκής 

γειτονίας και της υποσαχάριας Αφρικής 

και την αντιμετώπιση των 

ανθρωπιστικών και οικονομικών αιτιών 

της μετανάστευσης, θα ενταθεί κατά τα 

προσεχή έτη, και θα συνοδεύεται από 

αύξηση των αιτήσεων για χρηματοδότηση 

στο πλαίσιο του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον 

κόσμο)· υπογραμμίζει ότι αυτές οι αιτήσεις 

για χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να 

αποβαίνουν σε βάρος υφιστάμενων 

εξωτερικών ενεργειών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής 

πολιτικής της· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 

αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων 

ορίων στον τομέα 4· 

47. αναμένει ότι η συντονισμένη δράση για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

εξωτερικής διάστασης της 

μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης 

θα ενταθεί κατά τα προσεχή έτη, και θα 

συνοδεύεται από αύξηση των αιτήσεων για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τομέα 4 

(Η Ευρώπη στον κόσμο), γεγονός που 

συνεπάγεται την εφαρμογή λύσεων στην 

πηγή, την επιβολή κυρώσεων σε 

πρακτικές που προωθούν άμεσα ή έμμεσα 

το Daesh και όσοι επωφελούνται από την 

εμπορία ανθρώπων, τη διασφάλιση 

ασφαλούς κινητικότητας για τα άτομα 

υπό καθεστώς πρόσφυγα και την 

εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για 

την παροχή προσήκουσας κοινωνικής 

ενσωμάτωσης στη διάρκεια παραμονής 

των ανθρώπων αυτών στην Ευρώπη· 

υπογραμμίζει ότι αυτές οι αιτήσεις για 

χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να 

αποβαίνουν σε βάρος υφιστάμενων 

εξωτερικών ενεργειών της ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής 

πολιτικής της· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την 

αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων 

ορίων στον τομέα 4· 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Τροπολογία  48 

Younous Omarjee, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 52 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 52α. πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει να 

εφαρμοστεί αιρεσιμότητα σε σχέση με τη 

διασφάλιση του θεμελιώδους 

δικαιώματος προκειμένου να 

αναστέλλονται οι πληρωμές από τα ΕΔΕΤ 

σε κράτη μέλη που δεν τηρούν τον Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Τροπολογία  49 

Σοφία Σακοράφα, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 61 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

61. θεωρεί ότι η ενδιάμεση 

επανεξέταση/αναθεώρηση προσφέρει μια 

εξαιρετική ευκαιρία για την πρώτη 

αξιολόγηση και αποτίμηση της λειτουργίας 

των σχετικών πολιτικών και 

προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και της 

λειτουργίας των διατάξεων ευελιξίας και 

των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, και αναμένει 

από την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση 

στην οποία να προσδιορίζει τις ελλείψεις 

του τρέχοντος συστήματος εκτέλεσης· 

δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση 

των επιπτώσεων που έχουν στη διαδικασία 

υλοποίησης τα νέα στοιχεία που 

εισήχθησαν στην τρέχουσα περίοδο 

προγραμματισμού, όπως οι εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητες στο πλαίσιο της 

πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι η ενδιάμεση 

επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ θα 

πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις επιδόσεις 

των διατεθέντων κονδυλίων, προκειμένου 

να επιτευχθούν οι στόχοι τους· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες 

προτάσεις για την αντιμετώπιση των 

πιθανών αδυναμιών και για τη βελτίωση 

και την ορθολογική οργάνωση του 

πλαισίου εφαρμογής για τα υπόλοιπα έτη 

του τρέχοντος ΠΔΠ, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η πιο αποδοτική χρήση των 

σπανιζόντων οικονομικών πόρων και να 

61. σημειώνει ότι, δεδομένης της 

καθυστερημένης εκτέλεσης του ΠΔΠ, η 

ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση 

προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για την 

πρώτη αξιολόγηση και αποτίμηση της 

λειτουργίας των σχετικών πολιτικών και 

προγραμμάτων της ΕΕ, της λειτουργίας 

των διατάξεων ευελιξίας και των ειδικών 

μέσων του ΠΔΠ, καθώς και της 

διαχείρισης των δαπανών τις ΕΕ 

προκειμένου να αξιολογηθεί εάν τα 

προγράμματα ΠΔΠ αποδίδουν με βάση 

καθορισμένους στόχους και σκοπούς, 

διαθέτουν κατάλληλη ικανότητα 

απορρόφησης και παράγουν 

προστιθέμενη αξία για την ΕΕ· αναμένει 

από την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση 

στην οποία να προσδιορίζει τις ελλείψεις 

του τρέχοντος συστήματος εκτέλεσης· 

δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση 

των επιπτώσεων που έχουν στη διαδικασία 

υλοποίησης τα νέα στοιχεία που 

εισήχθησαν στην τρέχουσα περίοδο 

προγραμματισμού, όπως οι εκ των 

προτέρων αιρεσιμότητες στο πλαίσιο της 

πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι η ενδιάμεση 

επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ θα 

πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις επιδόσεις 

των διατεθέντων κονδυλίων, προκειμένου 

να επιτευχθούν οι στόχοι τους· καλεί την 
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μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις για 

τους δικαιούχους· 

Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένες 

προτάσεις για την αντιμετώπιση των 

πιθανών αδυναμιών και για τη βελτίωση 

και την ορθολογική οργάνωση του 

πλαισίου εφαρμογής μέσω μιας συνολικής 

απλοποίησης η οποία θα αφορά 

μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση, την 

παρακολούθηση και την υποβολή 

εκθέσεων και τον έλεγχο των κονδυλίων·, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο 

αποδοτική χρήση των σπανιζόντων 

οικονομικών πόρων και να μειωθούν οι 

διοικητικές επιβαρύνσεις για τους 

δικαιούχους για τα υπόλοιπα έτη του 

τρέχοντος ΠΔΠ· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Τροπολογία  50 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. τονίζει ότι έχει σημασία να καταδειχθεί 

η προστιθέμενη αξία της προσφοράς του 

προϋπολογισμού της ΕΕ και τάσσεται υπέρ 

της ενσωμάτωσης στο επίκεντρο των 

δαπανών της ΕΕ της αντίληψης περί 

προσανατολισμού στα αποτελέσματα· 

τονίζει ότι, κατά περίπτωση, η αξιολόγηση 

βάσει επιδόσεων και αποτελεσμάτων θα 

πρέπει να καταστεί βασική αρχή, και 

τονίζει η αρχή αυτή μπορεί να βρει 

ιδιαίτερη εφαρμογή στα προγράμματα που 

εστιάζουν στην καινοτομία· αναγνωρίζει 

το έργο της Επιτροπής στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας της «Εστίαση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ στα 

αποτελέσματα», η οποία πρέπει να 

αναπτυχθεί περαιτέρω, και αναμένει τα 

αποτελέσματα των εργασιών της 

διοργανικής ομάδας εργασίας 

εμπειρογνωμόνων με θέμα την κατάρτιση 

προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων· θεωρεί 

ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να 

αποτελέσει όχημα για την ενίσχυση των 

επιδόσεων των προγραμμάτων με χαμηλές 

επιδόσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι οι τεχνικές 

ή προγραμματικές ελλείψεις δεν είναι 

δυνατόν να οδηγούν σε μείωση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ ή στην 

εγκατάλειψη πολιτικών προτεραιοτήτων, 

και ότι η βελτίωση των δαπανών από μόνη 

διαγράφεται 
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της δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της 

έλλειψης οικονομικών μέσων για την 

αντιμετώπιση πιεστικών και αυξανόμενων 

αναγκών· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι 

το Κοινοβούλιο, ως το ένα σκέλος της 

αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, 

πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάπτυξη 

της στρατηγικής της Επιτροπής στο θέμα 

αυτό· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Τροπολογία  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 63 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

63. επισημαίνει τον αυξημένο ρόλο των 

χρηματοοικονομικών μέσων στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, τα οποία 

αποτελούν μια μορφή συμπληρωματικής 

χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις 

επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις· 

αναγνωρίζει το δυναμικό των μέσων αυτών 

όσον αφορά την αύξηση του 

δημοσιονομικού και, συνακόλουθα, του 

πολιτικού αντικτύπου του προϋπολογισμού 

της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η 

στροφή από την παραδοσιακή 

χρηματοδότηση σε πιο καινοτόμα μέσα δεν 

είναι σκόπιμη σε όλους τους τομείς 

πολιτικής, δεδομένου ότι δεν είναι όλες οι 

πολιτικές αγοραστρεφείς· τονίζει ότι τα 

χρηματοοικονομικά μέσα παρέχουν 

εναλλακτικό και συμπληρωματικό τρόπο 

χρηματοδότησης και δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τα έργα που 

μπορούν να επωφεληθούν μόνο από τη 

χρήση επιχορηγήσεων, οι οποίες είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές για τις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες· 

63. επισημαίνει την αυξημένη χρήση των 

χρηματοοικονομικών μέσων στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης, τα οποία 

αποτελούν μια μορφή συμπληρωματικής 

χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις 

επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις· 

αναγνωρίζει το δυναμικό των μέσων αυτών 

όσον αφορά την αύξηση του 

δημοσιονομικού και, συνακόλουθα, του 

πολιτικού αντικτύπου του προϋπολογισμού 

της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η 

στροφή από την παραδοσιακή 

χρηματοδότηση σε πιο καινοτόμα μέσα δεν 

είναι σκόπιμη· τονίζει ότι τα 

χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να 

παρέχουν εναλλακτικό και 

συμπληρωματικό τρόπο χρηματοδότησης 

και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 

για έργα για τα οποία αυτό το είδος 

χρηματοδότησης αντιπροσωπεύει 

προστιθέμενη αξία και αυξάνει την ορθή 

διαχείριση των δημοσίων πόρων· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Τροπολογία  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 65 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

65. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

προσδιορίσει όλους τους τομείς πολιτικής 

της ΕΕ στους οποίους οι επιχορηγήσεις 

θα μπορούσαν να συνδυαστούν με 

χρηματοοικονομικά μέσα και να σκεφτεί 

την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των 

δύο· πιστεύει ακράδαντα ότι η 

δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων 

πόρων της ΕΕ υπό εναρμονισμένους 

κανόνες διαχείρισης θα συνέβαλε στη 

βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ 

των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης 

σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αύξηση 

της χρήσης των χρηματοοικονομικών 

μέσων δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε 

μείωση του προϋπολογισμού της Ένωσης· 

υπενθυμίζει τα επανειλημμένα αιτήματά 

του για μεγαλύτερη διαφάνεια και 

δημοκρατικό έλεγχο όσον αφορά την 

εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων 

που υποστηρίζονται από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης· 

65. υπογραμμίζει ότι η αύξηση της χρήσης 

των χρηματοοικονομικών μέσων δεν θα 

πρέπει να οδηγήσει σε μείωση του 

προϋπολογισμού της Ένωσης· υπενθυμίζει 

τα επανειλημμένα αιτήματά του για 

μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατικό 

έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή των 

χρηματοοικονομικών μέσων που 

υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό 

της Ένωσης· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Τροπολογία  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 73 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

73. πιστεύει ότι, δεδομένου του ραγδαία 

μεταβαλλόμενου πολιτικού περιβάλλοντος 

και προκειμένου να εξασφαλίζεται 

μεγαλύτερη ευελιξία, θα πρέπει ορισμένα 

στοιχεία του ΠΔΠ να συμφωνούνται για 

πέντε έτη, και άλλα, κυρίως εκείνα που 

συνδέονται με προγράμματα τα οποία 

απαιτούν μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό και/ή με πολιτικές που 

προβλέπουν περίπλοκες διαδικασίες για 

την εγκατάσταση συστημάτων εκτέλεσης, 

όπως η πολιτική συνοχής ή η ανάπτυξη της 

υπαίθρου, να συμφωνούνται για περίοδο 

5+5 ετών με υποχρεωτική μεσοπρόθεσμη 

αναθεώρηση· 

διαγράφεται 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Τροπολογία  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 76 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

76. ζητεί τη θέσπιση ενός ή διαφόρων νέων 

ιδίων πόρων, ει δυνατόν με σαφή σύνδεση 

με τις πολιτικές της ΕΕ που παράγουν 

προστιθέμενη αξία· επισημαίνει ότι η 

ομάδα υψηλού επιπέδου έχει ήδη 

συζητήσει πλήθος πιθανών νέων ιδίων 

πόρων, όπως ένας αναθεωρημένος ΦΠΑ, 

φόρος επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, έσοδα από το εκδοτικό 

προνόμιο της ΕΚΤ, αναθεώρηση του 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπών της ΕΕ και φορολόγηση του 

άνθρακα, φορολόγηση των μεταφορών, 

φορολόγηση εταιρειών, φορολόγηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας ή των ψηφιακών 

μέσων· αναμένει με ενδιαφέρον τις 

συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου, 

προκειμένου να προχωρήσει και να 

ετοιμάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 

θέμα αυτό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη 

σταδιακή εξάλειψη όλων των μορφών 

εκπτώσεων· 

76. ζητεί τη θέσπιση ενός ή διαφόρων νέων 

ιδίων πόρων, ει δυνατόν με σαφή σύνδεση 

με τις πολιτικές της ΕΕ που παράγουν 

προστιθέμενη αξία, μέσω προοδευτικών 

φορολογικών στοιχείων, ενισχύοντας τη 

δημοσιονομική ικανότητα για την 

αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής, 

οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης 

στη διάρκεια των κύκλων· επισημαίνει ότι 

η ομάδα υψηλού επιπέδου έχει ήδη 

συζητήσει πλήθος πιθανών νέων ιδίων 

πόρων, όπως ένας αναθεωρημένος ΦΠΑ, 

φόρος επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, έσοδα από το εκδοτικό 

προνόμιο της ΕΚΤ, αναθεώρηση του 

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπών της ΕΕ και φορολόγηση του 

άνθρακα, φορολόγηση των μεταφορών, 

φορολόγηση εταιρειών, φορολόγηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας ή των ψηφιακών 

μέσων· αναμένει με ενδιαφέρον τις 

συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου, 

προκειμένου να προχωρήσει και να 

ετοιμάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 

θέμα αυτό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη 

σταδιακή εξάλειψη όλων των μορφών 

εκπτώσεων· 
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