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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

13.4.2018 A8-0137/65 

Τροπολογία  65 

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 152 α νέα 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 152α. επισημαίνει ότι η ΓΔ REGIO 

υπογραμμίζει τη συμβολή της στους 

στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020»:  

α) δημιουργία απασχόλησης, ανάπτυξης 

και επενδύσεων· 

β) ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας 

αγοράς· 

γ) μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και η 

ψηφιακή ενιαία αγορά· 

δ) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

της ενιαίας αγοράς· και 

ε) συμβολή στην αποτελεσματική ένταξη 

των μεταναστών· 

Or. es 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

13.4.2018 A8-0137/66 

Τροπολογία  66 

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 204 – στοιχείο ζ α νέο 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ζ) α. εξέταση του κατά πόσον η 

διατήρηση των εκ των προτέρων 

αιρεσιμοτήτων για την περίοδο μετά το 

2020 θα βελτιώσει ουσιαστικά την 

αποδοτικότητα και την 

αποτελεσματικότητα της πολιτικής 

συνοχής· 

Or. es 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

13.4.2018 A8-0137/67 

Τροπολογία  67 

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 205 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

205. επιμένει ότι η ΓΔ REGIO και η ΓΔ 

EMPL πρέπει να δημοσιεύουν τις 

προτάσεις τους για τις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις στις αντίστοιχες ΕΕΔ, όπως 

έχει ζητήσει επανειλημμένα το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

205. λαμβάνει υπό σημείωση τη 

λεπτομερή απάντηση του επιτρόπου 

Oettinger στον εισηγητή και το 

συμπέρασμά του ότι σκοπός των ετήσιων 

εκθέσεων δραστηριοτήτων δεν είναι να 

προωθούν ειδικές ανά χώρα συστάσεις· 

Or. es 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

13.4.2018 A8-0137/68 

Τροπολογία  68 

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 230 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

230. τονίζει ότι οι αδυναμίες 

διαπιστώθηκαν, ιδίως, στο σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου της Ουγγαρίας 

(σε σχέση με την καθυστερημένη δήλωση 

διαχείρισης από τον οργανισμό 

πληρωμών και ελλείψεις όσον αφορά τις 

ενισχύσεις οικολογικού 

προσανατολισμού), της Βουλγαρίας (σε 

σχέση με τον οικολογικό προσανατολισμό 

και το καθεστώς βιολογικής γεωργίας), 

της Πολωνίας (σε σχέση με τις ενισχύσεις 

οικολογικού προσανατολισμού) και της 

Ιταλίας (σε σχέση με ελλείψεις στην ορθή 

διαπίστωση της επιλεξιμότητας των 

εκτάσεων και της ιδιότητας ενεργού 

γεωργού)· 

διαγράφεται 

Or. es 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

13.4.2018 A8-0137/69 

Τροπολογία  69 

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 253 – στοιχείο α 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

α) οι γεωργοί πρέπει λαμβάνουν τις 

ενισχύσεις της ΚΓΠ μόνον εφόσον τηρούν 

ένα σύνολο βασικών περιβαλλοντικών 

κανόνων συμπεριλαμβανομένων 

απαιτήσεων ΚΓΠΚ και οικολογικού 

προσανατολισμού που υπερβαίνουν τις 

απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

τη λογική της προσέγγισης της Επιτροπής 

για έναν «προϋπολογισμό με έμφαση στα 

αποτελέσματα»· πιστεύει ότι ένα 

μελλοντικό σύστημα υλοποίησης θα πρέπει 

να στηρίζεται περισσότερο στα 

αποτελέσματα· 

α) οι γεωργοί πρέπει λαμβάνουν τις 

ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού 

της ΚΓΠ μόνον εφόσον τηρούν ένα 

σύνολο βασικών περιβαλλοντικών 

κανόνων, συμπεριλαμβανομένων 

απαιτήσεων ΚΓΠΚ και οικολογικού 

προσανατολισμού που υπερβαίνουν τις 

απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

τη λογική της προσέγγισης της Επιτροπής 

για έναν «προϋπολογισμό με έμφαση στα 

αποτελέσματα»· πιστεύει ότι ένα 

μελλοντικό σύστημα υλοποίησης θα πρέπει 

να στηρίζεται περισσότερο στα 

αποτελέσματα· 

Or. es 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

13.4.2018 A8-0137/70 

Τροπολογία  70 

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 288 – στοιχείο α 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

α) παρά τη σημαντική στήριξη που 

ελήφθη από την ΕΕ, οι εγκαταστάσεις 

υποδοχής στην Ιταλία και την Ελλάδα δεν 

ήταν ακόμη επαρκείς στο τέλος του 2016· 

α) παρά τη σημαντική στήριξη που 

ελήφθη από την ΕΕ, οι εγκαταστάσεις 

υποδοχής στην Ιταλία και την Ελλάδα δεν 

ήταν ακόμη επαρκείς στο τέλος του 2016· 

ούτε είχαν προβλεφθεί οι αναγκαίοι πόροι 

για οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος που 

συνορεύει με τρίτες χώρες και ενδέχεται 

να αποτελέσει σημείο άφιξης σε 

μελλοντικές μεταναστευτικές κρίσεις· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Τροπολογία  71 

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 294 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 294 α. ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, οι 

επίτροποι να δηλώνουν όλα τα 

συμφέροντά τους (ως μέτοχοι, μέλη 

διοικητικού συμβουλίου εταιρείας, 

σύμβουλοι, μέλη συνδεδεμένων 

ιδρυμάτων κ.λπ.) όσον αφορά όλες τις 

εταιρείες στις οποίες έχουν συμμετάσχει, 

περιλαμβανομένων των συμφερόντων 

των μελών της άμεσης οικογένειάς τους, 

καθώς και των αλλαγών που έλαβαν 

χώρα μετά την ανακοίνωση της 

υποψηφιότητάς τους· 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Τροπολογία  72 

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 310 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

310. πληροφορήθηκε πρόσφατα ότι η 

πρώτη φάση κατασκευής του κτιρίου JMO 

II αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις το 

2020, και η δεύτερη φάση το 2024· 

επισημαίνει ότι η Επιτροπή προβάλλει τις 

ακόλουθες εξηγήσεις για τις 

καθυστερήσεις: 

310. πληροφορήθηκε πρόσφατα ότι η 

πρώτη φάση κατασκευής του κτιρίου JMO 

II θα ολοκληρωθεί μάλλον στις αρχές του 

2020, και η δεύτερη φάση στις αρχές του 

2024· λαμβάνει υπό σημείωση τις 

εξηγήσεις που έδωσε η Επιτροπή για τα 

αίτια των καθυστερήσεων και ζητεί από 

την Επιτροπή να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά έγγραφα που 

τεκμηριώνουν τις εξηγήσεις αυτές καθώς 

και λεπτομέρειες σχετικά με τα έξοδα που 

προκύπτουν από την καθυστερημένη 

παράδοση του κτιρίου· 

Or. es 

 

 


