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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/1 

Τροπολογία  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 επισημαίνει ότι τα έργα που επιλέχτηκαν 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν αποτελούν νέες 

επενδύσεις στην πραγματική οικονομία 

αλλά αναχρηματοδότηση υπαρχόντων 

έργων αμφισβητήσιμης βιωσιμότητας 

από οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική άποψη· επαναλαμβάνει 

ότι το ΕΤΣΕ δεν είναι το σωστό μέσο για 

την εγγύηση της μεγέθυνσης και 

ανάπτυξης της οικονομίας· πιστεύει, 

συνεπώς, ότι οι πιστώσεις για τη 

χρηματοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων 

του ΕΤΣΕ θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν καλύτερα για άλλες 

επείγουσες και έκτακτες ανάγκες· 

Or. en 



 

AM\1107439EL.docx  PE589.711v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/2 

Τροπολογία  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 υπογραμμίζει ότι, σε σχέση με το 

πρόγραμμα για τα ΔΔ-Μ, οι πιστώσεις 

δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 

χρηματοδότηση έργων χωρίς πραγματική 

προστιθέμενη αξία και παρά τη θέληση 

των τοπικών κοινοτήτων στις αντίστοιχες 

περιοχές· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/3 

Τροπολογία  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 επαναλαμβάνει ότι δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται πιστώσεις της ΚΓΠ για 

την υποστήριξη της εκτροφής ταύρων 

που χρησιμοποιούνται σε ταυρομαχίες οι 

οποίες έχουν ως κατάληξη τη θανάτωση 

του ταύρου· καλεί την Επιτροπή να 

υποβάλει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση 

τις απαιτούμενες νομοθετικές αλλαγές 

προκειμένου να ανταποκριθεί στο αίτημα 

αυτό, που περιλαμβάνεται ήδη στον 

γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/4 

Τροπολογία  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 77 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

77. επαναλαμβάνει τη διαφωνία του 

όσον αφορά την προσέγγιση της 

Επιτροπής και του Συμβουλίου στη 

στελέχωση των οργανισμών, και 

τροποποιεί, στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό 

αριθμό οργανογραμμάτων· υπογραμμίζει 

για μια ακόμη φορά ότι κάθε οργανισμός 

θα πρέπει μεν να περικόψει το 5% του 

προσωπικού του σε ορίζοντα πενταετίας, 

όπως προβλέπεται στη διοργανική 

συμφωνία, αλλά οι νέες θέσεις που 

απαιτούνται για την εκτέλεση πρόσθετων 

καθηκόντων τα οποία απορρέουν από τις 

νέες πολιτικές εξελίξεις και τη νέα 

νομοθεσία από το 2013 και μετά πρέπει 
να συνοδεύονται από πρόσθετους πόρους 

και να υπολογίζονται εκτός του στόχου 

για μείωση του προσωπικού στο πλαίσιο 

της διοργανικής συμφωνίας· τονίζει, 

επομένως, εκ νέου την αντίθεσή του στην 

ιδέα της ομάδας ανακατανομής 

προσωπικού μεταξύ οργανισμών, αλλά 

επιβεβαιώνει τη βούλησή του να 

ελευθερώσει θέσεις επιτυγχάνοντας 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους 

οργανισμούς μέσω της αύξησης της 

διοικητικής συνεργασίας ή ακόμη και με 

συγχωνεύσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο, 

καθώς και μέσω του συμμερισμού 

ορισμένων καθηκόντων με την Επιτροπή ή 

με άλλο οργανισμό· 

77. επιδοκιμάζει την ιδέα της ομάδας 

ανακατανομής προσωπικού μεταξύ 
οργανισμών και ενθαρρύνει τη 

χρησιμοποίησή της όπου είναι δυνατόν· 
υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά ότι κάθε 

οργανισμός θα πρέπει να περικόψει το 5% 

του προσωπικού του σε ορίζοντα 

πενταετίας, όπως προβλέπεται στη 

διοργανική συμφωνία· επιβεβαιώνει τη 

βούλησή του να μειώσει τον αριθμό των 

θέσεων επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στους οργανισμούς 

μέσω της αύξησης της διοικητικής 

συνεργασίας ή ακόμη να μελετήσει τις 

δυνατότητες συγχωνεύσεων, όπου 

κρίνεται σκόπιμο, καθώς και μέσω του 

συμμερισμού ορισμένων καθηκόντων με 

την Επιτροπή ή με άλλο οργανισμό· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/5 

Τροπολογία  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 88 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 αποδοκιμάζει την πρόταση για 

εσωτερικοποίηση της υπηρεσίας οδηγών, 

που θα οδηγήσει σε περαιτέρω πρόσθετες 

δαπάνες· πιστεύει ότι, για να μειωθούν οι 

δαπάνες, η υπηρεσία οδηγών θα πρέπει 

ενδεχομένως να παρέχεται μόνον μεταξύ 

του αεροδρομίου ή του σιδηροδρομικού 

σταθμού και των τόπων εργασίας, και να 

προτιμάται η χρησιμοποίηση μικρών ή 

μεγάλων λεωφορείων με τακτικά 

δρομολόγια· υπογραμμίζει τα μεγάλα 

οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, που 

προσφέρει η νέα σιδηροδρομική σύνδεση 

του αερολιμένα των Βρυξελλών με τον 

σταθμό Gare du Luxembourg στις 

Βρυξέλλες· θεωρεί ότι κάθε άλλη 

μετακίνηση θα πρέπει να οργανώνεται σε 

ιδιωτική βάση από τους βουλευτές· 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Τροπολογία  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 89 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

89. εγκρίνει τις τροποποιήσεις του 

οργανογράμματος και τις αντίστοιχες 

πιστώσεις του προϋπολογισμού, ώστε να 

καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες των 

πολιτικών ομάδων· αντισταθμίζει 

πλήρως τις αυξήσεις αυτές μειώνοντας 

τις πιστώσεις του αποθεματικού για 

απρόβλεπτα και της γραμμής για τη 

διαρρύθμιση των χώρων· 

89. αποδοκιμάζει την αύξηση των 

δαπανών κοινοβουλευτικής επικούρησης 
και τα πρόσθετα αιτήματα εκ μέρους των 

πολιτικών ομάδων· πιστεύει ότι η 

υποστήριξη στους βουλευτές για την 

εκπλήρωση των κοινοβουλευτικών τους 

δραστηριοτήτων είναι ήδη επαρκής· 

ζητεί ακόμη μείωση των μισθών, των 

επιδομάτων και των εξόδων ταξιδιού των 

βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

19.10.2016 A8-0287/7 

Τροπολογία  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 90 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

90. υπενθυμίζει την πολιτική απόφασή 

του να εξαιρέσει τις πολιτικές ομάδες από 

τον στόχο για μείωση του προσωπικού 

κατά 5%, όπως υπογραμμίζεται στα 

ψηφίσματά του για τον προϋπολογισμό 

του 2014, του 2015 και του 201614· 

90. πιστεύει ότι το συνολικό επίπεδο 

του προσωπικού των πολιτικών ομάδων 

θα πρέπει να περιληφθεί στον στόχο 

μείωσης του προσωπικού κατά 5%· 

_________________  

14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0376  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Τροπολογία  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 92 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 

αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης 

των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων 

(από 10 339 866 EUR το 2008 σε 

31 905 000 EUR το 2017) και των 

ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (από 

4 268 630 EUR το 2008 σε 19 000 000 το 

2017)· 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Τροπολογία  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 94 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

94. διατηρεί στο οργανόγραμμά του 

για το 2017 τις 35 νέες θέσεις, όπως 

ζητείται με το ΣΔΠ 3/2016, για την 

ενίσχυση της ασφάλειας των θεσμικών 

οργάνων· εξαιρεί τις θέσεις αυτές από τον 

στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5%, 

δεδομένου ότι αντιστοιχούν σε νέες 

δραστηριότητες για το Κοινοβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Τροπολογία  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 108 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

108. επαναφέρει τις 12 θέσεις και τις 

σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε η 

Επιτροπή στο ΣΠ σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας, 

ώστε να αντανακλάται ο πραγματικός 

αριθμός θέσεων που μεταφέρθηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή στο Κοινοβούλιο· 

108. ζητεί τη ριζική αναθεώρηση του 

ρόλου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής και τη 

συνακόλουθη μείωση των πιστώσεών 

της· 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Τροπολογία  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0287/2016 

Jens Geier 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017 - όλα τα τμήματα 

2016/2047(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 110 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

110. επαναφέρει τις οκτώ θέσεις και τις 

σχετικές πιστώσεις που περιέκοψε η 

Επιτροπή στο ΣΠ σύμφωνα με την 

προαναφερθείσα συμφωνία συνεργασίας, 

ώστε να αντανακλάται ο πραγματικός 

αριθμός θέσεων που μεταφέρθηκαν από 

την Επιτροπή των Περιφερειών στο 

Κοινοβούλιο· 

110. ζητεί τη ριζική αναθεώρηση του 

ρόλου της Επιτροπής των Περιφερειών 

και τη συνακόλουθη μείωση των 

πιστώσεών της· 

Or. en 

 


