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Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lola 

Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη την ανακοίνωση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης 

Οκτωβρίου 2017 (COM(2017)0623) με 

τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη 

στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 

συμφωνήθηκε το 2013 και είχε ως 

επακόλουθο, για πρώτη φορά, μείωση των 

πραγματικών τιμών τόσο των πιστώσεων 

αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και των 

πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με την 

προηγούμενη περίοδο δημοσιονομικού 

προγραμματισμού, παρά τις αυξανόμενες 

αρμοδιότητες και φιλοδοξίες της ΕΕ, 

όπως καθορίζονται στη Συνθήκη της 

Λισαβόνας και τη στρατηγική «Ευρώπη 

2020», αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι περιελάμβανε επίσης μια σημαντική 

διαφορά μεταξύ του επιπέδου των 

πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και 

των πιστώσεων πληρωμών, η οποία 

συνέβαλε στη συσσώρευση ανεξόφλητων 

λογαριασμών κατά τα δύο πρώτα έτη του 

ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

καθυστερημένη έγκριση του ΠΔΠ και των 

σχετικών νομικών βάσεων συνέβαλαν σε 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση, με 

συνέπειες που εξακολουθούν να είναι 

αισθητές έως σήμερα και οι οποίες 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε συσσώρευση 

απαιτήσεων πληρωμών στο τέλος του 

τρέχοντος ΠΔΠ, και στην επόμενη 

περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 

συμφωνήθηκε το 2013 και είχε ως 

επακόλουθο, για πρώτη φορά, μείωση των 

πραγματικών τιμών τόσο των πιστώσεων 

αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και των 

πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με την 

προηγούμενη περίοδο δημοσιονομικού 

προγραμματισμού, η οποία υπονομεύει 

κάθε έννοια προτεραιότητας της 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και 

κάθε έννοια αλληλεγγύης εντός της ΕΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι περιελάμβανε 

επίσης μια σημαντική διαφορά μεταξύ του 

επιπέδου των πιστώσεων αναλήψεων 

υποχρεώσεων και των πιστώσεων 

πληρωμών, η οποία συνέβαλε στη 

συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών 

κατά τα δύο πρώτα έτη του ΠΔΠ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστερημένη 

έγκριση του ΠΔΠ και των σχετικών 

νομικών βάσεων συνέβαλαν σε 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση, με 

συνέπειες που εξακολουθούν να είναι 

αισθητές έως σήμερα και οι οποίες 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε συσσώρευση 

απαιτήσεων πληρωμών στο τέλος του 

τρέχοντος ΠΔΠ, και στην επόμενη 

περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με 



 

AM\1148022EL.docx  PE616.074v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

επιμονή του Κοινοβουλίου, περιλήφθηκαν 

νέες διατάξεις στο ΠΔΠ προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν τα συνολικά ανώτατα 

όριά του στον μέγιστο δυνατό βαθμό και 

να προβλεφθούν μηχανισμοί ευελιξίας· 

επιμονή του Κοινοβουλίου, περιλήφθηκαν 

νέες διατάξεις στο ΠΔΠ προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν τα συνολικά ανώτατα 

όριά του στον μέγιστο δυνατό βαθμό και 

να προβλεφθούν μηχανισμοί ευελιξίας· 

Or. en 

 

 


