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7.3.2018 A8-0048/160 

Τροπολογία  160 

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 96 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

96. συνιστά τη σύσταση ενός 

Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία 

με σκοπό την ενίσχυση της στήριξης της 

κοινωνίας των πολιτών και του έργου των 

ΜΚΟ στους τομείς της δημοκρατίας και 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα 

διαχειρίζεται η Επιτροπή· 

96. διαγράφεται 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Τροπολογία  161 

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 105 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

105. τονίζει ότι είναι αναγκαία η 

διάθεση σημαντικών πρόσθετων 
χρηματοδοτικών πόρων για την εξωτερική 

δράση, ώστε να μπορέσει η Ένωση να 

διαδραματίσει τον ρόλο της στο πλαίσιο 

της παγκόσμιας στρατηγικής της και των 

πολιτικών της διεύρυνσης, γειτονίας και 

ανάπτυξης, καθώς και στην 

αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης· αναμένει ότι το επόμενο 

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα 

απηχεί τις πρωτοφανείς ανάγκες σε 

χώρες της νότιας και της ανατολικής 

γειτονίας που αντιμετωπίζουν 

συγκρούσεις και τις συνέπειες των 

προκλήσεων της μετανάστευσης και των 

προσφύγων· ζητεί αύξηση των 

πιστώσεων που διατίθενται για την 

αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης 

για ανθρωπιστική βοήθεια που προκύπτει 

από φυσικές και ανθρωπογενείς 

καταστροφές, αποφεύγοντας τυχόν χάσμα 

μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και 

πληρωμών· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο η 

Ένωση να αυξήσει τη χρηματοδότηση 

της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους 

Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή 

(UNRWA)· 

105. τονίζει ότι είναι αναγκαία η μείωση 

των χρηματοδοτικών πόρων για την 

εξωτερική δράση, και ότι τα κονδύλια που 

θα εξοικονομηθούν με τον τρόπο αυτό θα 

πρέπει να επιστραφούν στα κράτη μέλη, 

δεδομένου ότι η εξωτερική πολιτική 

αποτελεί τομέα αποκλειστικής 

αρμοδιότητας των εθνικών κρατών· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Τροπολογία  162 

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 113 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

113. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ 

πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· αναμένει, 

σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Επιτροπής 

στον τομέα αυτόν, τις σχετικές 

νομοθετικές προτάσεις που θα αφορούν, 

μεταξύ άλλων, ένα ειδικό ενωσιακό 

πρόγραμμα έρευνας στον τομέα της 

άμυνας και ένα πρόγραμμα βιομηχανικής 

ανάπτυξης το οποίο θα συμπληρωθεί από 

επενδύσεις των κρατών μελών σε 

συνεργατικούς εξοπλισμούς· 

επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την 

ισχυρή πεποίθηση ότι οι πρόσθετες 

πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να 

συνδυάζονται με πρόσθετους 

χρηματοδοτικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι 

η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα 

της άμυνας, η συγκέντρωση της έρευνας 

και του εξοπλισμού και η εξάλειψη των 

επικαλύψεων θα αυξήσει τη στρατηγική 

αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα 

της αμυντικής βιομηχανίας της 

Ευρώπης, και θα οδηγήσει σε σημαντική 

βελτίωση της απόδοσης, που 

υπολογίζεται συχνά σε περίπου 26 

δισεκατομμύρια EUR ετησίως·  

113. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ δεν 

πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, 

δεδομένου ότι το συγκεκριμένο σχέδιο 

έχει απορριφθεί επανειλημμένα από τους 

πολίτες· τονίζει ότι εάν, παρ’ όλα αυτά, η 

Επιτροπή προωθήσει ένα τέτοιο σχέδιο, 

αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 

δημοψηφίσματος σε κάθε συμμετέχουσα 

χώρα· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Τροπολογία  163 

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 114 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

114. στο πλαίσιο της αυξημένης 

προσοχής που δίδεται στην ασφάλεια και 

την άμυνα στην Ένωση, ζητεί την 

επαναξιολόγηση όλων των εξωτερικών 

δαπανών για την ασφάλεια· προσβλέπει, 

συγκεκριμένα, στη μεταρρύθμιση του 

μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και του μέσου 

στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μετά 

την εγγραφή του ΕΤΑ στον 

προϋπολογισμό· χαιρετίζει τις πρόσφατες 

δεσμεύσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο 

της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

και καλεί την Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης 

για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) και την 

Επιτροπή να παράσχουν διευκρινίσεις 

όσον αφορά το μέλλον της 

χρηματοδότησης· ζητεί να θεσπιστεί ένα 

πρόγραμμα που θα διαδεχθεί τον 

μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα 

και την ειρήνη, θα είναι εστιασμένο στην 

αντιμετώπιση των κρίσεων και στη 

δημιουργία ικανοτήτων για την ασφάλεια 

και την ανάπτυξη και, παράλληλα, θα 

προσφέρει μια νομικά αποδεκτή λύση για 

τη δημιουργία στρατιωτικών 

ικανοτήτων· 

114. στο πλαίσιο της αυξημένης 

προσοχής που δίδεται στην ασφάλεια και 

την άμυνα στην Ένωση, ζητεί την 

επαναξιολόγηση όλων των εξωτερικών 

δαπανών για την ασφάλεια· προσβλέπει, 

συγκεκριμένα, στη μεταρρύθμιση του 

μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και του μέσου 

στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μετά 

την εγγραφή του ΕΤΑ στον 

προϋπολογισμό· χαιρετίζει τις πρόσφατες 

δεσμεύσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο 

της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 

και καλεί την Αντιπρόεδρο της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης 

για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) και την 

Επιτροπή να παράσχουν διευκρινίσεις 

όσον αφορά το μέλλον της 

χρηματοδότησης· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Τροπολογία  164 

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 116 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

116. θεωρεί ότι μια ισχυρή και 

αποτελεσματική δημόσια διοίκηση υψηλής 

ποιότητας είναι απολύτως αναγκαία για 

την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης 

καθώς και για την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του 

διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών και τους πολίτες σε όλα τα 

επίπεδα· υπογραμμίζει τον ρόλο των 

θεσμικών οργάνων που έχουν συσταθεί 

από δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη για τον 

σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα θεσμικά 

όργανα, οι φορείς και οι οργανισμοί της 

ΕΕ έχουν υλοποιήσει τη μείωση του 

προσωπικού κατά 5 % όπως ορίζεται στον 

πίνακα προσωπικού τους· είναι της άποψης 

ότι δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε καμία 

προσέγγιση περαιτέρω οριζόντιας μείωσης 

αυτού του είδους· εκφράζει τη ρητή 

αντίθεσή του σε μια επανάληψη της 

δημιουργίας μιας επονομαζόμενης 

δεξαμενής αναδιάταξης για τους 

οργανισμούς· 

116. θεωρεί ότι μια ισχυρή και 

αποτελεσματική δημόσια διοίκηση υψηλής 

ποιότητας είναι απολύτως αναγκαία για 

την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης 

καθώς και για την αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του 

διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας 

των πολιτών και τους πολίτες σε όλα τα 

επίπεδα· υπογραμμίζει τον ρόλο των 

θεσμικών οργάνων που έχουν συσταθεί 

από δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη για τον 

σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα θεσμικά 

όργανα, οι φορείς και οι οργανισμοί της 

ΕΕ έχουν υλοποιήσει τη μείωση του 

προσωπικού κατά 5 % όπως ορίζεται στον 

πίνακα προσωπικού τους· είναι της άποψης 

ότι δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε καμία 

προσέγγιση περαιτέρω οριζόντιας μείωσης 

αυτού του είδους·  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Τροπολογία  165 

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 117 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  117 α. τονίζει την ανάγκη να διενεργηθεί 

διεξοδικός έλεγχος όλων των οργανισμών 

προκειμένου να αξιολογηθούν το κόστος 

και η χρησιμότητά τους· σημειώνει, για 

παράδειγμα, ότι το κόστος του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015 

ήταν 21 229 000 EUR, χωρίς να έχει 

καταστεί σαφές τι ακριβώς κάνει αυτός ο 

οργανισμός ώστε να χρειάζεται τέτοια 

χρηματικά ποσά· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Τροπολογία  166 

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 118 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

118. θεωρεί ότι τα όργανα και οι 

οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να σέβονται 

τόσο τη γεωγραφική ισορροπία όσο και 

την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων· 

118. θεωρεί ότι τα όργανα και οι 

οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να σέβονται 

τόσο τη γεωγραφική ισορροπία όσο και 

την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, 

στον βαθμό που ο στόχος αυτός δεν 

εκτοπίζει στο περιθώριο τα προσόντα και 

τις δεξιότητες· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Τροπολογία  167 

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 119 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

119. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 

έναν μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη 

μέλη που δεν σέβονται τις αξίες που 

κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ) μπορεί να υπόκεινται σε 

δημοσιονομικές συνέπειες· προειδοποιεί, 

ωστόσο, ότι οι τελικοί δικαιούχοι του 

προϋπολογισμού της Ένωσης δεν μπορεί 

σε καμία περίπτωση να θιγούν από 

παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες 

δεν είναι υπεύθυνοι· είναι πεπεισμένο, ως 

εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός της 

Ένωσης δεν είναι το κατάλληλο μέσο για 

την αντιμετώπιση της μη τήρησης του 

άρθρου 2 ΣΕΕ, και ότι οι ενδεχόμενες 

οικονομικές συνέπειες θα πρέπει να 

βαρύνουν το κράτος μέλος ανεξαρτήτως 

της εκτέλεσης του προϋπολογισμού· 

διαγράφεται 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Τροπολογία  168 

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 130 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

130. θεωρεί ότι η απαίτηση ομοφωνίας 

για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ 

αποτελεί πραγματικό εμπόδιο για τη 

διαδικασία· καλεί το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο να ενεργοποιήσει εν 

προκειμένω τη ρήτρα γέφυρας που 

ορίζεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 

της ΣΛΕΕ ούτως ώστε να επιτραπεί η 

έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ με 

ειδική πλειοψηφία· υπενθυμίζει, επιπλέον, 

ότι μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η 

γενική ρήτρα γέφυρας του άρθρου 48 

παράγραφος 7 ΣΕΕ, προκειμένου να 

εφαρμοστεί η συνήθης νομοθετική 

διαδικασία· τονίζει ότι η μετάβαση στην 

ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για την 

έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ θα 

ήταν σύμφωνη με τη διαδικασία λήψης 

απόφασης για την έγκριση ουσιαστικά 

όλων των πολυετών προγραμμάτων της 

ΕΕ, καθώς και για την ετήσια διαδικασία 

έγκρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

130. επισημαίνει ότι κάθε κράτος μέλος 

θα πρέπει να δικαιούται να έχει λόγο στην 

έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ· 

επισημαίνει ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ 

εξακολουθεί ουσιαστικά να αποτελεί το 

μόνο πολυετές πρόγραμμα το οποίο 

εγκρίνεται έπειτα από μια διαδικασία 

στην οποία κάθε φωνή μετράει· 

υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 

μοναδικότητα του κανονισμού για το 

ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι η μοναδικότητα 

αυτή απορρέει από την απαράμιλλη 

σημασία του, τη μακροπρόθεσμη 

προοπτική του και την υπερκείμενη θέση 

του· θεωρεί ότι, βάσει των ανωτέρω, η 

απαίτηση ομοφωνίας εξακολουθεί να 

είναι απολύτως αναγκαία· 

Or. en 

 

 


