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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.3.2018 A8-0048/150 

Τροπολογία  150 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. είναι πεπεισμένο ότι, εκτός εάν το 

Συμβούλιο αποφασίσει να αυξήσει 

σημαντικά το επίπεδο των εθνικών 

συνεισφορών του στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, η θέσπιση νέων πραγματικών 

ιδίων πόρων της ΕΕ παραμένει η μόνη 

επιλογή για την επαρκή χρηματοδότηση 

του επόμενου ΠΔΠ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Τροπολογία  151 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. επαναλαμβάνει την πάγια θέση 

του ότι η πολιτική φιλοδοξία της Ένωσης 

πρέπει να συνδυάζεται με επαρκείς 

οικονομικούς πόρους και υπενθυμίζει ότι 

το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η 

Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για 

την επίτευξη των στόχων της και την 

επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της· 

διαγράφεται 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Τροπολογία  152 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. είναι πεπεισμένο ότι όλα τα 

αδιάθετα περιθώρια θα πρέπει να 

μεταφέρονται χωρίς περιορισμούς στα 

μελλοντικά οικονομικά έτη και να 

κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή, για οποιονδήποτε 

σκοπό κρίνεται αναγκαίο, στο πλαίσιο της 

ετήσιας διαδικασίας του 

προϋπολογισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, να 

διατηρηθεί το συνολικό περιθώριο για 

αναλήψεις υποχρεώσεων, αλλά χωρίς 

κανένα περιορισμό ως προς το πεδίο 

εφαρμογής και τη χρονική περίοδο· 

30. είναι πεπεισμένο ότι όλα τα 

αδιάθετα περιθώρια θα πρέπει να 

θεωρηθούν περιττά και, ως εκ τούτου, να 

τερματιστούν στο επόμενο οικονομικό 

έτος· τονίζει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν 

σύμφωνο με την αυστηρή προσέγγιση που 

έχει υιοθετήσει η ΕΕ σε σχέση με τους 

προϋπολογισμούς ορισμένων κρατών 

μελών· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Τροπολογία  153 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Παράγραφος 39 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. ζητεί, ιδιαίτερα, να αυξηθεί 

σημαντικά το χρηματοδοτικό κονδύλιο 

του μηχανισμού ευελιξίας μέχρις 

ανώτατου ετήσιου ποσού τουλάχιστον 

δύο δισεκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει 

ότι ο μηχανισμός ευελιξίας δεν συνδέεται 

με κανένα ειδικό τομέα πολιτικής και 

μπορεί επομένως να χρησιμοποιείται για 

όποιον σκοπό κρίνεται απαραίτητο· 

θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο μηχανισμός 

αυτός μπορεί να κινητοποιηθεί για την 

κάλυψη νέων χρηματοδοτικών αναγκών 

όπως ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του 

ΠΔΠ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Τροπολογία  154 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Παράγραφος 45 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

45. θεωρεί ότι το περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες θα πρέπει να 

διατηρηθεί ως μέσο έσχατης ανάγκης· 

τονίζει ότι πρόκειται για ειδικό μέσο που 

μπορεί επίσης να κινητοποιηθεί 

αποκλειστικά για πιστώσεις πληρωμών, 

και ότι η κινητοποίησή του είχε 

καθοριστική σημασία στην αντιμετώπιση 

της κρίσης πληρωμών του 2014· ζητεί, ως 

εκ τούτου, προς τα άνω προσαρμογή της 

μέγιστης ετήσιας χρηματοδότησής του σε 

0,05 % του ΑΕΕ της ΕΕ· 

45. θεωρεί ότι το περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες θα πρέπει να 

διατηρηθεί ως μέσο έσχατης ανάγκης· 

τονίζει ότι πρόκειται για ειδικό μέσο που 

μπορεί επίσης να κινητοποιηθεί 

αποκλειστικά για πιστώσεις πληρωμών, 

και ότι η κινητοποίησή του είχε 

καθοριστική σημασία στην αντιμετώπιση 

της κρίσης πληρωμών του 2014· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Τροπολογία  155 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Παράγραφος 46 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

46. υπογραμμίζει ότι τα ειδικά μέσα 

του ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογίζονται πάνω 

από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ τόσο για 

τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο 

και για τις πιστώσεις πληρωμών· θεωρεί 

ότι το ζήτημα της εγγραφής στον 

προϋπολογισμό των πληρωμών των 

μέσων αυτών διευθετήθηκε κατά τρόπο 

αδιαμφισβήτητο στην ενδιάμεση 

αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020, και ότι 

τέθηκε τέλος στις μακροχρόνιες 

συγκρούσεις ερμηνείας με το Συμβούλιο· 

συνηγορεί υπέρ της προσθήκης σαφούς 

διάταξης στον κανονισμό του ΠΔΠ, η 

οποία θα εξηγεί ότι οι πληρωμές που 

προκύπτουν από την κινητοποίηση των 

πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων 

των ειδικών μέσων του ΠΔΠ θα πρέπει 

να υπολογίζονται πάνω από τα ετήσια 

ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ· 

46. υπογραμμίζει ότι τα ειδικά μέσα 

του ΠΔΠ δεν θα πρέπει να υπολογίζονται 

πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ ούτε 

για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 

ούτε για τις πιστώσεις πληρωμών· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Τροπολογία  156 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Παράγραφος 47 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

47. επισημαίνει ότι η τρέχουσα 

διοργανική συμφωνία απαιτεί μια ειδική 

πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για την 

κινητοποίηση των τριών ειδικών μέσων 

του ΠΔΠ· θεωρεί ότι η εν λόγω διάταξη 

είναι παρωχημένη, διότι αποτυπώνει τις 

ειδικές πλειοψηφίες που απαιτούνταν για 

την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ 

πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· 

ζητεί να υιοθετηθεί μια ομοιογενής 

προσέγγιση όσον αφορά τις απαιτήσεις 

της ψηφοφορίας για την κινητοποίηση 

αυτών των μέσων, οι οποίες θα πρέπει να 

είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για την 

έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

47. επισημαίνει ότι η τρέχουσα 

διοργανική συμφωνία απαιτεί μια ειδική 

πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για την 

κινητοποίηση των τριών ειδικών μέσων 

του ΠΔΠ· θεωρεί ότι η εν λόγω διάταξη 

είναι χρήσιμη, διότι αντικατοπτρίζει το 

γεγονός ότι η κινητοποίηση αυτών των 

μέσων πρέπει να αποτελεί έκτακτο μέτρο· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Τροπολογία  157 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Παράγραφος 48 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

48. επαναλαμβάνει την πάγια θέση 

του ότι οιαδήποτε έσοδα προέρχονται από 

πρόστιμα που επιβάλλονται σε 

επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν την 

ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού ή 

συνδέονται με καθυστερημένες πληρωμές 

των συνεισφορών των κρατών μελών στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να 

αποτελούν πρόσθετο έσοδο στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς αντίστοιχη 

μείωση των συνεισφορών με βάση το 

ΑΕΕ· 

48. θεωρεί ότι οιαδήποτε έσοδα 

προέρχονται από πρόστιμα που 

επιβάλλονται σε επιχειρήσεις οι οποίες 

παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί 

ανταγωνισμού ή συνδέονται με 

καθυστερημένες πληρωμές των 

συνεισφορών των κρατών μελών στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να 

επιστρέφονται στα κράτη μέλη υπό τη 

μορφή αντίστοιχης μείωσης των 

συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Τροπολογία  158 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Παράγραφος 49 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

49. ζητεί, προς τούτο, τη δημιουργία 

ειδικού αποθεματικού στο σκέλος των 

εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, το 

οποίο σταδιακά θα συμπληρώνεται από 

όλους τους τύπους απρόβλεπτων άλλων 

εσόδων· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να 

καλύπτονται πρόσθετες ανάγκες 

πληρωμών, ιδίως αυτές που συνδέονται 

με την κινητοποίηση του συνολικού 

περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων 

ή τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Τροπολογία  159 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 

Παράγραφος 54 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

54. υπογραμμίζει ότι ο διαγνωστικός 

έλεγχος των δαπανών της ΕΕ δεν μπορεί 

να προβλέψει μείωση του επιπέδου 

φιλοδοξίας της ΕΕ ή διαχωρισμό των 

πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ σε 

τομείς, ούτε θα πρέπει να οδηγήσει σε 

αντικατάσταση των επιχορηγήσεων από 

χρηματοδοτικά μέσα με σκοπό την 

εξοικονόμηση πόρων, δεδομένου ότι η 

μεγάλη πλειονότητα των δράσεων που 

υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ δεν προσφέρονται για 

χρηματοδότηση από τα εν λόγω μέσα· 

είναι της γνώμης ότι ο διαγνωστικός 

έλεγχος θα πρέπει, αντιθέτως, να 

οδηγήσει στον προσδιορισμό τρόπων με 

τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί η 

υλοποίηση των προγραμμάτων δαπανών 

της ΕΕ· 

54. υπογραμμίζει ότι ο διαγνωστικός 

έλεγχος των δαπανών της ΕΕ θα πρέπει να 

προβλέψει τη μείωση του επιπέδου 

φιλοδοξίας της ΕΕ ή τον διαχωρισμό των 

πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ σε 

τομείς, σύμφωνα με τη βούληση των 

πολιτών όπως αυτή έχει εκφραστεί 

επανειλημμένα σε διάφορα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

 


