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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.4.2018 A8-0137/38 

Τροπολογία  38 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 59 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

59. τονίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις 

είναι αναγκαίες προκειμένου να γεφυρωθεί 

το επενδυτικό χάσμα και να τονωθεί η 

απασχόληση και η ανάπτυξη, καθώς και 

για τη διασφάλιση των κοινωνικών 

προτύπων εντός της Ένωσης· 

59. τονίζει ότι οι δημόσιες επενδύσεις 

είναι αναγκαίες προκειμένου να γεφυρωθεί 

το επενδυτικό χάσμα και να τονωθεί η 

απασχόληση και η ανάπτυξη, καθώς και 

για τη διασφάλιση των κοινωνικών 

προτύπων εντός των κρατών μελών· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

χαμηλό επίπεδο των επενδύσεων σε 

ολόκληρη την Ένωση, όπως μαρτυρεί η 

υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.4.2018 A8-0137/39 

Τροπολογία  39 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 63 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

63. εκφράζει τον φόβο ότι περί τα τέλη 

του τρέχοντος ΠΔΠ και κατά τα πρώτα έτη 

του επόμενου ενδέχεται να υπάρξει 

σώρευση καθυστερημένων πληρωμών· 

δηλώνει ότι για τη χρηματοδότηση του 

νέου ΠΔΠ θα απαιτηθούν ρεαλιστικές 
πιστώσεις του προϋπολογισμού που θα 

καλύπτουν τις προβλεπόμενες εκκρεμείς 

αναλήψεις υποχρεώσεων· 

63. εκφράζει τον φόβο ότι περί τα τέλη 

του τρέχοντος ΠΔΠ και κατά τα πρώτα έτη 

του επόμενου ενδέχεται να υπάρξει 

σώρευση καθυστερημένων πληρωμών· 

θεωρεί ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων 

μπορούν να καλύπτονται με πιστώσεις του 

προϋπολογισμού μόνο όταν είναι 

ρεαλιστικές· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.4.2018 A8-0137/40 

Τροπολογία  40 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 64 – στοιχείο α 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

α) να λάβει υπόψη, για την πρόβλεψη 

των πιστώσεων πληρωμών του επόμενου 

ΠΔΠ, την αύξηση των εκκρεμών 

αναλήψεων υποχρεώσεων, προκειμένου να 

συμβάλει στην εξασφάλιση εύτακτης 

ισορροπίας μεταξύ των πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων και των 

πιστώσεων πληρωμών· 

α) να επανεξετάσει, για την πρόβλεψη 

των πιστώσεων πληρωμών του επόμενου 

ΠΔΠ, την αύξηση των εκκρεμών 

αναλήψεων υποχρεώσεων, προκειμένου να 

συμβάλει στην εξασφάλιση εύτακτης 

ισορροπίας μεταξύ των πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων και των 

πιστώσεων πληρωμών· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.4.2018 A8-0137/41 

Τροπολογία  41 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 91 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

91. θεωρεί λυπηρές τις αποκλίσεις που 

παρατηρούνται σε επίπεδο τελωνειακών 

ελέγχων μεταξύ των διαφόρων κρατών 

μελών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 

η εναρμόνιση των ελέγχων σε όλα τα 

σημεία εισόδου στην τελωνειακή ένωση 

και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 

συντονισμένη, ομοιόμορφη και 

αποτελεσματική εφαρμογή του 

συνοριακού συστήματος, αποτρέποντας 

τις αποκλίνουσες πρακτικές μεταξύ 

κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι 

παρατηρούμενες ελλείψεις στα 

συστήματα τελωνειακών ελέγχων· καλεί 

την Επιτροπή, στην κατεύθυνση αυτή, να 

εξετάσει τις διάφορες πρακτικές 

τελωνειακών ελέγχων στην ΕΕ και την 

επίδρασή τους στις αποκλίσεις των 

εμπορικών συναλλαγών, εστιαζόμενη 

ιδίως στα τελωνεία της ΕΕ στα 

εξωτερικά σύνορα, και να προβεί σε 

ανάλυση των αναφορών και των 

πληροφοριών σχετικά με τις τελωνειακές 

πρακτικές και διαδικασίες των κρατών 

μελών· 

διαγράφεται 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/42 

Τροπολογία  42 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 92 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

92. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 

ένα σχέδιο δράσης για να εξασφαλίσει την 

πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των 

κανονισμών περί ΦΠΑ σε κάθε κράτος 

μέλος, ώστε να εξασφαλιστεί η εν λόγω 

πηγή ιδίων πόρων της Ένωσης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.4.2018 A8-0137/43 

Τροπολογία  43 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 β 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

β) να εξετάσει το ενδεχόμενο να 

κινήσει εγκαίρως διαδικασία επί 

παραβάσει για την υπόθεση δασμολογικής 

απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο· 

β) να εξετάσει το ενδεχόμενο φιλικού 

διακανονισμού για την υπόθεση 

δασμολογικής απάτης στο Ηνωμένο 

Βασίλειο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.4.2018 A8-0137/44 

Τροπολογία  44 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ε) να υποβάλει προτάσεις για νέους 

ίδιους πόρους, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η σταθερότητα του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· 

ε) να υποβάλει προτάσεις για τη 

μείωση των ιδίων πόρων· 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/45 

Τροπολογία  45 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 130 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

130. διαπίστωσε από την «Έβδομη 

έκθεση για την οικονομική και κοινωνική 

συνοχή»79 ότι η σύγκλιση είναι μεν 

ευαίσθητη διαδικασία η οποία μπορεί 

εύκολα να σταματήσει και να αναστραφεί 

από οικονομικές κρίσεις, αλλά οι δημόσιες 

επενδύσεις μπορεί να περιορίσουν τις 

επιπτώσεις των κρίσεων· 

130. διαπίστωσε από την «Έβδομη 

έκθεση για την οικονομική και κοινωνική 

συνοχή»79 ότι η σύγκλιση είναι μεν 

ευαίσθητη διαδικασία η οποία μπορεί 

εύκολα να σταματήσει και να αναστραφεί 

από οικονομικές κρίσεις, και ότι οι 

δημόσιες επενδύσεις θα μπορούσαν να 

έχουν περιορίσει τις επιπτώσεις των 

κρίσεων αν η Ένωση δεν είχε προωθήσει 

την λιτότητα και δεν είχε παραβιάσει τη 

δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών 

μελών· 

__________________ __________________ 

79 Η έκθεση βρίσκεται εδώ: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

79 Η έκθεση βρίσκεται εδώ: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/infor

mation/cohesion-report/. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/46 

Τροπολογία  46 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 185 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 185 α. ανησυχεί για το χάσμα που 

υπάρχει σήμερα μεταξύ των ποσοστών 

ανεργίας στην Ελλάδα (21%) ή στην 

Ισπανία (17%) και στη Γερμανία (4%) με 

βάση τα στοιχεία του τελευταίου 

τριμήνου του 2017· επισημαίνει ότι η 

κατάσταση σε χώρες όπως η Γαλλία ή η 

Ιταλία παραμένει ανησυχητική· 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/47 

Τροπολογία  47 

Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 185 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 185 β. επισημαίνει ότι τα επίπεδα 

απασχόλησης στην Ιταλία, την 

Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα 

σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου 

τριμήνου του 2017 δεν έχουν επανέλθει 

ακόμα στα επίπεδα του 2007, ενώ κατά 

την ίδια περίοδο η απασχόληση στη 

Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,7%· 

Or. en 

 

 


