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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0137/10 

Τροπολογία  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο 

πλαίσιο αυτό, η διόρθωση του ποσοστού 

σφάλματος θα πρέπει να αφορά μόνο τα 

ελεγχθέντα στοιχεία και ΟΧΙ το σύνολο 

του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι οι 

διορθώσεις έγιναν ΜΟΝΟ στα ελεγχθέντα 

στοιχεία· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Τροπολογία  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 

διατυπώνει θετική γνώμη σχετικά με την 

αξιοπιστία των λογαριασμών για το 2016, 

όπως κάθε χρόνο από το 2007, και ότι το 

Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως τα έσοδα δεν εμφάνιζαν 

ουσιώδη σφάλματα το 2016· επισημαίνει 

με ικανοποίηση ότι οι πληρωμές στις 

οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το 

οικονομικό έτος που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2016 είναι, από κάθε 

ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές· 

17. εκφράζει την αποδοκιμασία λύπη 

του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο διατυπώνει θετική γνώμη σχετικά 

με την αξιοπιστία των λογαριασμών για το 

2016, όπως κάθε χρόνο από το 2007, 

γεγονός που προκαλεί σύγχυση μεταξύ 

των απλών πολιτών ως προς το κατά 

πόσο στον σημαντικού ύψους 

προϋπολογισμό της ΕΕ τηρούνται 

κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα 

αποδεκτά ποσοστά σφάλματος, που εξ 

άλλου δεν τηρούνται· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Τροπολογία  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι, 

για πρώτη φορά μετά από 23 έτη, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη με 

επιφύλαξη (και όχι αρνητική γνώμη) 

σχετικά με τη νομιμότητα και 

κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες 

βασίζονται οι λογαριασμοί, πράγμα που 

σημαίνει ότι, κατά την άποψη του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπήρξε σημαντική 

βελτίωση της διαχείρισης των οικονομικών 

της ΕΕ, καθώς και ότι το ουσιώδες σφάλμα 

περιορίστηκε κυρίως στις σχετικές με τις 

επιστροφές δαπάνες, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των 

πληρωμών που ελέγχθηκαν· 

22. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά μετά 

από 23 έτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο 

εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη (και όχι 

αρνητική γνώμη) σχετικά με τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των 

πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι 

λογαριασμοί, πράγμα που σημαίνει ότι, 

κατά την άποψη του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, υπήρξε σημαντική βελτίωση 

της διαχείρισης των οικονομικών της ΕΕ, 

καθώς και ότι το ουσιώδες σφάλμα 

περιορίστηκε κυρίως στις σχετικές με τις 

επιστροφές δαπάνες, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ των 

πληρωμών που ελέγχθηκαν· αυτό το 

συμπέρασμα συνήχθη με την εσφαλμένη 

παραδοχή ότι η διόρθωση του ποσοστού 

σφάλματος που εφαρμόστηκε ΜΟΝΟ στα 

ελεγχθέντα στοιχεία ίσχυε για το σύνολο 

του προϋπολογισμού, πράγμα που 

προδήλως είναι λάθος (βλ. παράγραφο 

24)· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Τροπολογία  13 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 94 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

94. επισημαίνει ότι το δηλωθέν ΑΕΕ 

της Ιρλανδίας σημείωσε πολύ σημαντική 

αύξηση το 2015, διότι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις μετεγκατέστησαν στη χώρα 

περιουσιακά στοιχεία Ε&Α· 

94. επισημαίνει ότι το δηλωθέν ΑΕΕ 

της Ιρλανδίας σημείωσε πολύ σημαντική 

αύξηση το 2015, διότι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις μετεγκατέστησαν στη χώρα 

περιουσιακά στοιχεία Ε&Α, με 

συνακόλουθη αύξηση της εισφοράς της 

Ιρλανδίας, η οποία πρέπει να 

επανεξεταστεί με σκοπό τη χορήγηση 

επιστροφής στην Ιρλανδία για το έτος 

2016· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Τροπολογία  14 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 99 – στοιχείο γ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

γ) να αναλύσει, σε συνεργασία με τα 

κράτη μέλη, όλες τις δυνητικές επιπτώσεις 

των πολυεθνικών δραστηριοτήτων στην 

εκτίμηση του ΑΕΕ και να τους προσφέρει 

καθοδήγηση σχετικά με τη μεταχείριση 

των εν λόγω δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 

της κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών· 

γ) να αναλύσει, σε συνεργασία με τα 

κράτη μέλη, όλες τις δυνητικές επιπτώσεις 

των πολυεθνικών δραστηριοτήτων στην 

εκτίμηση του ΑΕΕ και να τους προσφέρει 

καθοδήγηση σχετικά με τη μεταχείριση 

των εν λόγω δραστηριοτήτων στο πλαίσιο 

της κατάρτισης των εθνικών λογαριασμών· 

να χορηγήσει επιστροφές, κατά 

περίπτωση, στις χώρες που επηρεάζονται 

δυσμενώς από τις δραστηριότητες αυτών 

των πολυεθνικών εταιρειών· 

Or. en 



 

AM\1150823EL.docx  PE618.415v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.4.2018 A8-0137/15 

Τροπολογία  15 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 175 – εισαγωγικό μέρος 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

175. στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την 

ικανοποίησή του για: 

175. στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Τροπολογία  16 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 176 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

176. εκφράζει, αντίθετα, αποδοκιμασία 

για τα ακόλουθα: 

διαγράφεται 

α) έχουν σημειωθεί σοβαρές 

καθυστερήσεις στα έργα του μετρό στην 

Αθήνα (επέκταση της γραμμής 3 έως τον 

Πειραιά) και στη Θεσσαλονίκη (βασική 

γραμμή), οι οποίες είχαν ως συνέπεια να 

απαιτηθεί η μερική ένταξή τους στην 

περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· 

 

β) ορισμένα σημαντικά έργα στον 

σιδηροδρομικό, τον ψηφιακό και τον 

ενεργειακό τομέα ακυρώθηκαν ή 

καθυστέρησαν, με αποτέλεσμα να 

χρειαστεί να μεταφερθούν εν μέρει ή στο 

σύνολό τους στην περίοδο 

προγραμματισμού 2014-2020· 

 

γ) δεν έχει ολοκληρωθεί μεγάλο 

μέρος των υποδομών διαχείρισης 

λυμάτων και στερεών αποβλήτων· 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Τροπολογία  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 216 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

216. σημειώνει ότι περίπου το 72% της 

ενίσχυσης καταβάλλεται σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις μεταξύ 5 και 250 

εκταρίων, οι οποίες είναι συνήθως 

οικογενειακές επιχειρήσεις· 

διαγράφεται 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Τροπολογία  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 219 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

219. εκτιμά ότι τα μεγαλύτερα 

εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

δεν χρειάζονται κατ’ ανάγκη τον ίδιο 

βαθμό υποστήριξης για τη σταθεροποίηση 

των γεωργικών εισοδημάτων όπως οι 

μικρότερες εκμεταλλεύσεις σε καιρούς 

εισοδηματικής αστάθειας, δεδομένου ότι 

μπορεί να επωφελούνται από οικονομίες 

κλίμακας οι οποίες τις καθιστούν πιθανώς 

ανθεκτικότερες· 

219. εκτιμά ότι τα μεγαλύτερα 

εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις 

δεν χρειάζονται κατ’ ανάγκη τον ίδιο 

βαθμό υποστήριξης για τη σταθεροποίηση 

των γεωργικών εισοδημάτων όπως οι 

μικρότερες εκμεταλλεύσεις σε καιρούς 

εισοδηματικής αστάθειας, δεδομένου ότι 

μπορεί να επωφελούνται από οικονομίες 

κλίμακας οι οποίες τις καθιστούν πιθανώς 

ανθεκτικότερες, και συνιστά συνεπώς 

στην Επιτροπή να αναθέσει την 

κατάρτιση βαθμιαίας κλίμακας για τη 

διόρθωση της ανισορροπίας αυτής, όπου 

οι επιδοτήσεις μειώνονται όσο αυξάνεται 

το μέγεθος της εκμετάλλευσης· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Τροπολογία  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Javier 

Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 292 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 292α. υπενθυμίζει την υπόσχεση του 

Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude 

Juncker προς την Ευρωπαία 

Διαμεσολαβήτρια, ότι ο πρώην Πρόεδρος 

της Επιτροπής, κ. Barroso, θα προσέλθει 

αποκλειστικά ως εκπρόσωπος 

συμφερόντων· υπενθυμίζει τη γνώμη της 

ειδικής επιτροπής δεοντολογίας σχετικά 

με τη νέα απασχόληση του κ. Barroso ως 

συμβούλου στην Goldman Sachs, ότι θα 

ήταν συμβιβαστή μόνο υπό την 

προϋπόθεση δέσμευσης του κ. Barroso να 

μην ασκεί εκπροσώπηση συμφερόντων εκ 

μέρους της Goldman Sachs· 

Or. en 

 

 


