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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

13.4.2018 A8-0137/51 

Τροπολογία  51 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 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 των Συνθηκών, του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του 

ΠΔΠ της Ένωσης, καθώς και του 

«Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων», που υπογράφηκε στις 17 

Νοεμβρίου 2017· 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· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Τροπολογία  52 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 

την υποβολή των προγραμμάτων της 

πολιτικής συνοχής και των σχετικών 

πληρωμών, προκειμένου να μειωθεί η 

διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, αρχικά, 

για το έτος ν+2· 

9. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 

την υποβολή των προγραμμάτων της 

πολιτικής συνοχής και των σχετικών 

πληρωμών, προκειμένου να μειωθεί η 

διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, αρχικά, 

για το έτος ν+2, υπό τον όρο ότι αυτό δεν 

θα υποβαθμίζει τον βαθμό απορρόφησης 

και υλοποίησης των πολιτικών της 

Ένωσης· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί επίμονα 

από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

επισπεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο 

την έγκριση του ΠΔΠ για την περίοδο 

μετά το 2020 και δεσμεύεται ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεργαστεί 

για την επίτευξη αυτού του στόχου· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Τροπολογία  53 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 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· 

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, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 

ανάγκες και τα αιτήματα των 

μεταναστών και των προσφύγων, καθώς 

και των ΜΚΟ και των δημόσιων 

διοικήσεων των κρατών υποδοχής στην 

Ευρώπη, καλύπτονται επαρκώς και ότι η 

χρηματοδότηση των αναγκών αυτών 

είναι εξασφαλισμένη· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Τροπολογία  54 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επισημαίνει ότι ο τύπος 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, παρά την 

εδραιωμένη αντίληψη ότι η επιμερισμένη 

διαχείριση οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά 

σφάλματος σε σύγκριση με την άμεση 

διαχείριση, ο τύπος διαχείρισης έχει 

περιορισμένο αντίκτυπο, 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%· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Τροπολογία  55 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. τονίζει ότι η Επιτροπή διαπιστώνει 

στην ετήσια έκθεσή της του 2016 για τη 

διαχείριση και τις επιδόσεις πως οι 

δαπάνες περιέχουν σημαντικό επίπεδο 

σφάλματος, δεδομένου ότι το συνολικό 

μέσο ποσοστό σφάλματος της Επιτροπής 

εκτιμάται σε 2,1 % έως 2,6 % (το 2015 

κυμάνθηκε μεταξύ 2,3 % και 3,1 %) των 

συνολικών σχετικών δαπανών, και το 

αντίστοιχο συνολικό εκτιμώμενο 

διακυβευόμενο ποσό κατά την πληρωμή 

κυμαίνεται μεταξύ 2,9 και 3,6 

δισεκατομμυρίων ευρώ (ενώ το 2015 

κυμάνθηκε μεταξύ 3,3 και 4,5 

δισεκατομμυρίων ευρώ)· 

34. τονίζει ότι η Επιτροπή διαπιστώνει 

στην ετήσια έκθεσή της του 2016 για τη 

διαχείριση και τις επιδόσεις πως οι 

δαπάνες που περιέχουν σημαντικό επίπεδο 

σφάλματος μειώθηκαν, δεδομένου ότι το 

συνολικό μέσο ποσοστό σφάλματος της 

Επιτροπής εκτιμάται σε 2,1 % έως 2,6 % 

(το 2015 κυμάνθηκε μεταξύ 2,3 % και 3,1 

%) των συνολικών σχετικών δαπανών, και 

το αντίστοιχο συνολικό εκτιμώμενο 

διακυβευόμενο ποσό κατά την πληρωμή 

κυμαίνεται μεταξύ 2,9 και 3,6 

δισεκατομμυρίων ευρώ (ενώ το 2015 

κυμάνθηκε μεταξύ 3,3 και 4,5 

δισεκατομμυρίων ευρώ)· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Τροπολογία  56 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 41 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

41. επισημαίνει πως, δεδομένου ότι η 

διόρθωση των σφαλμάτων μπορεί να γίνει 

και μετά από δέκα έτη από τη στιγμή που 

αυτά προκύπτουν, ο υπολογισμός του 

εκτιμώμενου αντίκτυπου των μελλοντικών 

διορθώσεων βάσει των διορθώσεων που 

καταγράφηκαν τα τελευταία έξι έτη είναι 

τεχνητός· 

41. επισημαίνει πως, λόγω της 

ιδιαιτερότητας του πολυετούς 

προγραμματισμού, καθώς και του 

γεγονότος ότι η διόρθωση των σφαλμάτων 

μπορεί να γίνει και μετά από δέκα έτη από 

τη στιγμή που αυτά προκύπτουν, ο 

υπολογισμός του εκτιμώμενου αντίκτυπου 

των μελλοντικών διορθώσεων βάσει των 

διορθώσεων που καταγράφηκαν τα 

τελευταία έξι έτη είναι ελλιπής και 

τεχνητός· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Τροπολογία  57 

Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

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 70 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 70α.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει τη 

γνώμη πανεπιστημιακών 

εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό των 

κατάλληλων δεικτών επιδόσεων που 

απαιτούνται για τις μετρήσεις όσον 

αφορά την πρωτοβουλία σχετικά με έναν 

«προϋπολογισμό εστιασμένο στα 

αποτελέσματα» (BFOR), και για να είναι 

σε θέση να δίνει προτεραιότητα στις 

επενδύσεις σε δημόσια 

αγαθά ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες 

των πολιτών·  

  

Or. es 

 

 


