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Τροπολογία  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. λαμβάνει υπό σημείωση την 

προκαταρκτική αξιολόγηση της 

Επιτροπής για τη συνέχιση της 

προπαρασκευαστικής ενέργειας σχετικά 

με το σύστημα εγγύησης για τα παιδιά· 

υπογραμμίζει την αναφορά που γίνεται 

εκεί στην πιθανή εφαρμογή σε 

μεγαλύτερη κλίμακα, στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· 

πιστεύει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η 

δυνατότητα για μια τρίτη φάση 

υλοποίησης, με σκοπό την προετοιμασία 

για την εν λόγω εφαρμογή σε μεγαλύτερη 

κλίμακα, στο πλαίσιο του ΕΚΤ +· 
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Τροπολογία  4 

Daniele Viotti 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 50 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. εξακολουθεί να είναι πεπεισμένο 

ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει 

η εξωτερική δράση της ΕΕ καθιστούν 

αναγκαία την παροχή σταθερής 

χρηματοδότησης που να υπερβαίνει το 

υφιστάμενο μέγεθος του τομέα 4· 

υποστηρίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα 

πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες 

πιστώσεις και ότι θα πρέπει να γίνει 

πλήρης χρήση όλων των δυνατοτήτων 

ευελιξίας· διαφωνεί, ωστόσο, με την 

προτεινόμενη χρηματοδότηση της 

επέκτασης της ΔΠΤ, δεδομένου ότι θα 

περιόριζε σημαντικά τόσο τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης των λοιπών τομέων 

προτεραιότητας στο πλαίσιο του τομέα 4 

όσο και τον καθοριστικό ρόλο που 

διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

στη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε 

ανάγκη και στην προώθηση των 

θεμελιωδών αξιών· 

50. εξακολουθεί να είναι πεπεισμένο 

ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει 

η εξωτερική δράση της ΕΕ καθιστούν 

αναγκαία την παροχή σταθερής 

χρηματοδότησης που να υπερβαίνει το 

υφιστάμενο μέγεθος του τομέα 4· 

υποστηρίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα 

πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες 

πιστώσεις και ότι θα πρέπει να γίνει 

πλήρης χρήση όλων των δυνατοτήτων 

ευελιξίας· διαφωνεί, ωστόσο, με την 

προτεινόμενη χρηματοδότηση της 

επέκτασης της ΔΠΤ και με τη σχετική 

συμφωνία που επιτεύχθηκε στο 

Συμβούλιο στις 29 Ιουνίου 2018, 

δεδομένου ότι θα περιόριζαν σημαντικά 

τόσο τις δυνατότητες χρηματοδότησης των 

λοιπών τομέων προτεραιότητας στο 

πλαίσιο του τομέα 4 όσο και τον 

καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ στη στήριξη 

ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη και 

στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών· 
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Daniele Viotti 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 

την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη 

χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της 

διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην 

Τουρκία (ΔΠΤ)· υποστηρίζει τη συνέχιση 

της ΔΠΤ, αλλά θεωρεί ότι, όπως 

προτάθηκε από την Επιτροπή στις 14 

Μαρτίου 2018, ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

θα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότησή 

της με ποσό ύψους ενός δισεκατομμυρίου 

ευρώ, όπου τα κράτη μέλη θα 

συνεισφέρουν δύο δισεκατομμύρια ευρώ 

μέσω διμερών συνεισφορών, προκειμένου 

να προβλεφθούν επαρκή περιθώρια στο 

πλαίσιο των ειδικών μέσων του ΠΔΠ για 

απρόβλεπτα γεγονότα κατά τα δύο 

τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, καθώς 

και για τη χρηματοδότηση άλλων 

προτεραιοτήτων· υποστηρίζει επίσης ότι, 

επειδή η ΔΠΤ είναι νέα πρωτοβουλία στο 

πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθεί με νέες πιστώσεις· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι, παρά το σαφές αίτημα του 

Κοινοβουλίου να ενταχθεί πλήρως στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων που 

αφορούν την παράταση της ΔΠΤ, μεταξύ 

άλλων προκειμένου να αποφευχθεί η 

επανάληψη της διαδικασίας της 

καθιέρωσής της, δεν έχει υπάρξει ως τώρα 

καμία διαπραγμάτευση μεταξύ του 

16. εκφράζει τη λύπη του για την 

πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη 

χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της 

διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην 

Τουρκία (ΔΠΤ) και για τη συνακόλουθη 

συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των 

κρατών μελών στο Συμβούλιο στις 29 

Ιουνίου 2018· υποστηρίζει τη συνέχιση της 

ΔΠΤ, αλλά θεωρεί ότι, όπως προτάθηκε 

από την Επιτροπή στις 14 Μαρτίου 2018, ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να 

συμβάλει στη χρηματοδότησή της με ποσό 

ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, όπου 

τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν δύο 

δισεκατομμύρια ευρώ μέσω διμερών 

συνεισφορών, προκειμένου να 

προβλεφθούν επαρκή περιθώρια στο 

πλαίσιο των ειδικών μέσων του ΠΔΠ για 

απρόβλεπτα γεγονότα κατά τα δύο 

τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, καθώς 

και για τη χρηματοδότηση άλλων 

προτεραιοτήτων· υποστηρίζει επίσης ότι, 

επειδή η ΔΠΤ είναι νέα πρωτοβουλία στο 

πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, θα πρέπει να 

χρηματοδοτηθεί με νέες πιστώσεις· 

εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το 

γεγονός ότι, παρά το σαφές αίτημα του 

Κοινοβουλίου να ενταχθεί πλήρως στη 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων που 

αφορούν την παράταση της ΔΠΤ, μεταξύ 

άλλων προκειμένου να αποφευχθεί η 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης 

της ΔΠΤ· πληροφορεί τα κράτη μέλη ότι 

το Κοινοβούλιο έχει κάθε δικαίωμα να 

εκπληρώνει τον ρόλο του ως σκέλους της 

αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 

της Ένωσης και ότι θα το πράξει, όπως έχει 

ήδη δηλώσει επανειλημμένα· εκφράζει τη 

δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το 

Συμβούλιο δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να 

συμφωνήσει σε κοινή θέση για τη 

χρηματοδότηση της ΔΠΤ, παρά την 

επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση· 

επανάληψη της διαδικασίας της 

καθιέρωσής της, δεν έχει υπάρξει ως τώρα 

καμία διαπραγμάτευση μεταξύ του 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης 

της ΔΠΤ· πληροφορεί τα κράτη μέλη ότι 

το Κοινοβούλιο έχει κάθε δικαίωμα να 

εκπληρώνει τον ρόλο του ως σκέλους της 

αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής 

της Ένωσης και ότι θα το πράξει, όπως έχει 

ήδη δηλώσει επανειλημμένα· 

Or. en 

 

 


