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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. επιμένει ότι η παρουσίαση του 

προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει, 

ως συνέπεια της πρωτοβουλίας για 

«προϋπολογισμό εστιασμένο στα 

αποτελέσματα», να γίνεται με βάση τους 

πολιτικούς στόχους της Ένωσης σε σχέση 

με το ΠΔΠ· υπενθυμίζει, επίσης υπό το 

πρίσμα του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 

2020, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης 

θα πρέπει να είναι προϋπολογισμός με 

πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, 

που θα αποσκοπεί στην επίτευξη των 

κοινών στόχων της Ένωσης, με την 

προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης του συνόλου της 

Ένωσης, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί 

από μεμονωμένα κράτη μέλη και, 

συνεπώς, δεν πρέπει να θεωρείται απλώς 

ως καθαρό υπόλοιπο ή ως όφελος 

μεμονωμένων κρατών μελών· 

4. επιμένει ότι η παρουσίαση του 

προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει, 

ως συνέπεια της πρωτοβουλίας για 

«προϋπολογισμό εστιασμένο στα 

αποτελέσματα», να γίνεται με βάση τους 

πολιτικούς στόχους της Ένωσης σε σχέση 

με το ΠΔΠ· υπενθυμίζει, επίσης υπό το 

πρίσμα του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 

2020, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης 

θα πρέπει να είναι προϋπολογισμός με 

πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, 

που θα αποσκοπεί στην επίτευξη των 

κοινών στόχων της Ένωσης, με την 

προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης του συνόλου της 

Ένωσης, χωρίς να παραβιάζονται 

περαιτέρω οι τομείς αρμοδιότητας των 
κρατών μελών· 

Or. en 



 

AM\1150790EL.docx  PE618.415v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.4.2018 A8-0137/29 

Τροπολογία  29 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0137/2018 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει 

τον αρχικό στόχο της δαπάνης του 20% για 

την ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 

στα διάφορα προγράμματα δαπανών της 

Ένωσης· 

10. καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει 

τον αρχικό στόχο της δαπάνης του 20% για 

την ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα 

στα διάφορα προγράμματα δαπανών της 

Ένωσης χωρίς τούτο να δικαιολογεί 

περαιτέρω δαπάνες· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0137/2018 
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Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί 

οργανισμοί 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει 

τη διαφάνεια της χρηματοδότησης της 

πολιτικής για τη μετανάστευση, όπως 

συνιστά το Ελεγκτικό Συνέδριο στην 

ετήσια έκθεσή του για το 2016, καθώς 

και να παρακολουθεί ενεργά τις 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που 

εξελίσσονται στη διάρκεια καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης· 

διαγράφεται 
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οργανισμοί 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν 

επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την 

κατάλληλη αξιολόγηση των 

χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως σε ό,τι 

αφορά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

τους αντίκτυπο· τονίζει ότι τα 

χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να 

συμπληρώνουν τις επιχορηγήσεις, αλλά 

δεν πρέπει να τις αντικαθιστούν· 

21. επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν 

επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες για την 

κατάλληλη αξιολόγηση των 

χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως σε ό,τι 

αφορά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

τους αντίκτυπο· τονίζει ότι τα 

χρηματοδοτικά μέσα και οι επιχορηγήσεις 

θα πρέπει να περικοπούν· 

Or. en 
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οργανισμοί 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επισημαίνει ότι το είδος διαχείρισης 

έχει περιορισμένο αντίκτυπο στα επίπεδα 

σφάλματος, διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 

διαπιστώνει το ίδιο εκτιμώμενο επίπεδο 

σφάλματος για το καθεστώς επιμερισμένης 

διαχείρισης με τα κράτη μέλη και για τις 

δαπάνες υπό την άμεση διαχείριση της 

Επιτροπής, δηλ. 3,3 %· 

25. επισημαίνει ότι το είδος διαχείρισης 

έχει περιορισμένο αντίκτυπο στα επίπεδα 

σφάλματος, διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 

διαπιστώνει το ίδιο εκτιμώμενο επίπεδο 

σφάλματος για το καθεστώς επιμερισμένης 

διαχείρισης με τα κράτη μέλη και για τις 

δαπάνες υπό την άμεση διαχείριση της 

Επιτροπής, δηλ. 3,3%· παρατηρεί ότι αυτό 

θέτει υπό αμφισβήτηση το όφελος ή την 

προστιθέμενη αξία της άμεσης 

διαχείρισης από την Επιτροπή και 

συνηγορεί υπέρ του να δοθεί μεγαλύτερος 

ρόλος στα κράτη μέλη· 

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

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο εντόπισε τα υψηλότερα 

εκτιμώμενα επίπεδα σφάλματος στις 

δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη, το 

περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την 

αλιεία (4,9%), για την οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή (4,8%) και 

για την ανταγωνιστικότητα για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση (4,1%), ενώ 

οι διοικητικές δαπάνες εμφάνισαν το 

χαμηλότερο εκτιμώμενο επίπεδο 

σφάλματος (0,2%)· 

26. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό 

Συνέδριο εντόπισε τα υψηλότερα 

εκτιμώμενα επίπεδα σφάλματος στις 

δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη, το 

περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την 

αλιεία (4,9%), για την οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή (4,8%) και 

για την ανταγωνιστικότητα για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση (4,1%), ενώ 

οι διοικητικές δαπάνες εμφάνισαν το 

χαμηλότερο εκτιμώμενο επίπεδο 

σφάλματος (0,2%)· θεωρεί ότι η 

απόσταση μεταξύ της Επιτροπής και του 

επιχειρησιακού επιπέδου συνδέεται, 

επομένως, με το εκτιμώμενο επίπεδο 

σφάλματος, το οποίο τείνει να ευνοεί τους 

τοπικούς φορείς· 

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

οργανισμοί 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 52 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

52. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 

το γεγονός ότι το συνολικό χρηματοδοτικό 

άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ 

επιδεινώθηκε με τις σημαντικές 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, τις 

εγγυήσεις και τις νομικές υποχρεώσεις, 

γεγονός που σημαίνει ότι στο μέλλον 

απαιτείται προσεκτική διαχείριση· 

52. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 

το γεγονός ότι το συνολικό χρηματοδοτικό 

άνοιγμα του προϋπολογισμού της ΕΕ 

επιδεινώθηκε με τις σημαντικές 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, τις 

εγγυήσεις και τις νομικές υποχρεώσεις, 

γεγονός που σημαίνει ότι στο μέλλον 

απαιτείται προσεκτική διαχείριση και 

φειδώ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 53 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

53. υπενθυμίζει ότι η Ένωση 

χρησιμοποιεί διαρκώς περισσότερο 

χρηματοοικονομικά μέσα και ότι η 

σύσταση του ΕΤΣΕ δημιουργεί νέες 

ρυθμίσεις διακυβέρνησης με περιορισμένο 

δημόσιο έλεγχο, με συνέπεια να απαιτείται 

προσεκτικότερη επίβλεψη από το 

Κοινοβούλιο· τονίζει ότι οποιαδήποτε 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βελτιώσει σημαντικά τη γεωγραφική 

κάλυψη του ΕΤΣΕ· υπενθυμίζει ότι το 

ΕΤΣΕ θα πρέπει να παραμείνει ένα 

πρόσθετο εργαλείο για την ενίσχυση των 

επενδύσεων, δεδομένου ότι η πολιτική 

συνοχής θα πρέπει να παραμείνει η 

επενδυτική πολιτική της Ένωσης· 
σημειώνει, ωστόσο, την επιτυχή εφαρμογή 

και το υψηλό ποσό των ιδιωτικών 

κεφαλαίων που μπόρεσε να μοχλεύσει το 

Ταμείο, και αναγνωρίζει τις περαιτέρω 

βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν σχετικά με 

τη διαφάνειά του κατά τις 

διαπραγματεύσεις για την παράταση της 

λειτουργίας του ΕΤΣΕ, που αναφέρεται ως 

ΕΤΣΕ 2.0· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να 

ενισχύσει την παρακολούθηση της φάσης 

σχεδιασμού και δαπάνης των ΕΔΕΤ· 

53. υπενθυμίζει ότι η Ένωση 

χρησιμοποιεί διαρκώς περισσότερο 

χρηματοοικονομικά μέσα και ότι η 

σύσταση του ΕΤΣΕ δημιουργεί νέες 

ρυθμίσεις διακυβέρνησης με περιορισμένο 

δημόσιο έλεγχο, με συνέπεια να απαιτείται 

προσεκτικότερη επίβλεψη από το 

Κοινοβούλιο· τονίζει ότι οποιαδήποτε 

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 

βελτιώσει σημαντικά τη γεωγραφική 

κάλυψη του ΕΤΣΕ· σημειώνει την επιτυχή 

εφαρμογή και το υψηλό ποσό των 

ιδιωτικών κεφαλαίων που μπόρεσε να 

μοχλεύσει το Ταμείο, και αναγνωρίζει τις 

περαιτέρω βελτιώσεις που συμφωνήθηκαν 

σχετικά με τη διαφάνειά του κατά τις 

διαπραγματεύσεις για την παράταση της 

λειτουργίας του ΕΤΣΕ, που αναφέρεται ως 

ΕΤΣΕ 2.0· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να 

ενισχύσει την παρακολούθηση της φάσης 

σχεδιασμού και δαπάνης των ΕΔΕΤ· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

55. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις 

αρχές της πολιτικής για τη συνοχή, οι 

πόροι της ΕΕ αποτελούν σημαντικό 

μέρος των δαπανών ορισμένων κρατών 

μελών, ειδικότερα δε σε εννέα κράτη μέλη 

(Λιθουανία, Βουλγαρία, Λετονία, 

Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Κροατία, 

Εσθονία, Σλοβακία) οι εκκρεμείς 

αναλήψεις υποχρεώσεων για τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία αντιπροσωπεύουν μια υποστήριξη 

που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 

15% των δαπανών γενικής κυβέρνησης· 

ζητεί από την Επιτροπή να ετοιμάσει 

επίσης μια θετική διαφημιστική 

εκστρατεία με σκοπό να ενημερώσει 

λεπτομερέστερα τους πολίτες αυτών των 

χωρών σχετικά με τα άμεσα οφέλη της 

συμμετοχής τους στην ΕΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Παράγραφος 58 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

58. τονίζει ότι τα ποσά των κονδυλίων 

της Ένωσης και ο χρόνος παραλαβής τους 

μπορεί να έχουν σημαντικό 

μακροοικονομικό αντίκτυπο, για 

παράδειγμα στις επενδύσεις, στην 

ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας· 

58. τονίζει ότι τα ποσά των κονδυλίων 

της Ένωσης και ο χρόνος παραλαβής τους 

μπορεί να έχουν σημαντικό 

μακροοικονομικό αντίκτυπο, για 

παράδειγμα στις επενδύσεις, στην 

ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και να στερήσουν από ορισμένα 

κράτη μέλη πολύτιμη χρηματοδοτική 

ικανότητα· 
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