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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

2.7.2018 A8-0247/14 

Τροπολογία  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επικροτεί την πρόταση της 

Επιτροπής και πιστεύει ότι 

ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις 

προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· 
σκοπεύει να συνεχίσει να ενισχύει τα 

βασικά προγράμματα και να διασφαλίζει  

τη διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης· 

σημειώνει την αύξηση κατά 3,1 % στις 

πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και το 

χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε 

σύγκριση με το 2018, τόσο για τις 

πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (1% 

έναντι 1,02%) όσο και για τις πιστώσεις 

πληρωμών (0,9% έναντι 0,92%)· 

3. λαμβάνει υπόψη την πρόταση της 

Επιτροπής· σκοπεύει να συνεχίσει να 

υπερασπίζεται τα βασικά προγράμματα 

και να διασφαλίζει  τη διάθεση επαρκούς 

χρηματοδότησης, προβαίνοντας σε 

εξοικονόμηση δαπανών σε προγράμματα 

που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδείξει 

πραγματική προστιθέμενη αξία· 
σημειώνει την αύξηση κατά 3,1 % στις 

πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και το 

χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε 

σύγκριση με το 2018, τόσο για τις 

πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (1% 

έναντι 1,02%) όσο και για τις πιστώσεις 

πληρωμών (0,9% έναντι 0,92%)· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Τροπολογία  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την προτεινόμενη ενίσχυση του 

προγράμματος «Ορίζων 2020», του 

μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(CEF), του προγράμματος Erasmus+ και 

των προγραμμάτων που συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της 

ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να 

ενισχυθεί περαιτέρω η στήριξη για τις 

ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν το κλειδί για 

την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και 

τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και 

να διατεθούν κατάλληλοι πόροι στην 

ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της ΕΕ και 

την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 

και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, 

καθώς και για τα προγράμματα 

υποστήριξης των νέων, και συγκεκριμένα 

το Erasmus Pro· υπενθυμίζει την 

πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός του 

προγράμματος Erasmus+  για το 2019 

πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την προτεινόμενη ενίσχυση του 

προγράμματος «Ορίζων 2020», της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ), του προγράμματος Erasmus+ και 

των προγραμμάτων που συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της 

ΕΕ· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση 

του CEF πρέπει να προορίζεται για την 

επιδίωξη στόχων που εξασφαλίζουν 

πραγματική οικονομική, περιβαλλοντική 

και κοινωνική προστιθέμενη αξία για τα 

κράτη μέλη και να μην χρησιμοποιείται 

για έργα των οποίων η υλοποίηση είναι 

αμφιλεγόμενη· επισημαίνει, ωστόσο, την 

ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η στήριξη 

για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν το 

κλειδί για την επίτευξη οικονομικής 

ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης, και να διατεθούν 

κατάλληλοι πόροι στην ψηφιοποίηση της 

βιομηχανίας της ΕΕ και την προώθηση των 

ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής 

επιχειρηματικότητας, καθώς και για τα 

προγράμματα υποστήριξης των νέων, και 

συγκεκριμένα το Erasmus Pro· υπενθυμίζει 

την πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός 

του προγράμματος Erasmus+ για το 2019 

πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Τροπολογία  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επαινεί τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) 

στη μείωση του επενδυτικού χάσματος 

στην ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο μιας 

βέλτιστης περιφερειακής και τομεακής 

ισορροπίας, να ενισχυθεί  η κοινωνική 

διάσταση του ΕΤΣΕ, 

συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης 

καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη 

και την ιατρική, της κοινωνικής υποδομής, 

της περιβαλλοντικής προστασίας, της 

βιωσιμότητας των μεταφορών, των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της 

υποδομής αποθήκευσης ενέργειας· 

επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι 

νέες πρωτοβουλίες στο ΠΔΠ πρέπει να 

χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και 

όχι εις βάρος των υφιστάμενων 

προγραμμάτων· επαναλαμβάνει επίσης η 

δέσμευσή του για ενίσχυση του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του 

CEF, προκειμένου να αναστραφούν κατά 

το δυνατόν οι περικοπές που υπέστησαν τα 

συγκεκριμένα προγράμματα στον 

προϋπολογισμό του 2019 για τη 

χρηματοδότηση της επέκτασης του ΕΤΣΕ· 

6. σημειώνει τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στη μείωση του 

επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ· εκφράζει 

την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι 

το ΕΤΣΕ έχει επίσης χρηματοδοτήσει 

υποδομή με σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και αμφίβολη 

προσθετικότητα· καλεί, στο πλαίσιο μιας 

βέλτιστης περιφερειακής και τομεακής 

ισορροπίας, να ενισχυθεί  η κοινωνική 

διάσταση του ΕΤΣΕ, 

συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης 

καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη 

και την ιατρική, της κοινωνικής υποδομής, 

της περιβαλλοντικής προστασίας, της 

βιωσιμότητας των μεταφορών, των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της 

υποδομής αποθήκευσης της ενέργειας 

αυτής· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του 

ότι οι νέες πρωτοβουλίες στο ΠΔΠ πρέπει 

να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και 

όχι εις βάρος των υφιστάμενων 

προγραμμάτων· επαναλαμβάνει επίσης η 

δέσμευσή του για ενίσχυση του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του 

CEF, προκειμένου να αναστραφούν κατά 

το δυνατόν οι περικοπές που υπέστησαν τα 

συγκεκριμένα προγράμματα στον 

προϋπολογισμό του 2019 για τη 

χρηματοδότηση της επέκτασης του ΕΤΣΕ·  
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2.7.2018 A8-0247/17 

Τροπολογία  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 

επειγόντως το ενδεχόμενο εξαίρεσης της 

συγχρηματοδότησης των προγραμμάτων 

που χρηματοδοτούνται από κονδύλια 

ΕΔΕΤ στις λεγόμενες λιγότερο 

αναπτυγμένες περιφέρειες από τον 

υπολογισμό του ελλείμματος στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Τροπολογία  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  28α. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

εξαιρούνται οι βιώσιμες ανακατασκευές, 

κάθε αντισεισμική επένδυση και όλα τα 

μέτρα πρόληψης της υδρογεωλογικής 

αστάθειας, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

που συγχρηματοδοτούνται με κονδύλια 

ΕΔΕΤ και έχουν ενταχθεί στον θεματικό 

στόχο 5 («πρόληψη, προώθηση της 

προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 

πρόληψη και διαχείριση κινδύνων») από 

τον υπολογισμό των εθνικών ελλειμμάτων 

στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 

και Ανάπτυξης· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Τροπολογία  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  30α. τονίζει την ανάγκη να δοθεί 

επαρκής προσοχή στη βιώσιμη αστική 

κινητικότητα στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με την ενίσχυση των 

συνεργειών μεταξύ των πηγών 

χρηματοδότησης και προγραμμάτων, 

ιδίως για την ολοκλήρωση της υποδομής 

επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

(ΗΟ) και την προώθηση της μετασκευής 

του εξοπλισμού· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Τροπολογία  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 56 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

56.  σημειώνει ότι οι δαπάνες του 

τομέα 5 είναι αυξημένες κατά 3,0 % σε 

σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018, 

και ανέρχονται σε 9 956,9 εκατομμύρια 

EUR (+291,4 εκατομμύρια EUR) σε 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· 

σημειώνει ότι, όπως και κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος, η αύξηση 

οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη των 

συντάξεων (+ 116,7 εκατομμύρια EUR), 

που αντιπροσωπεύουν το 20,2 % των 

δαπανών του τομέα 5· παρατηρεί ότι το 

μερίδιο των δαπανών για τη διοίκηση στο 

σχέδιο προϋπολογισμού παραμένει 

αμετάβλητο στο επίπεδο του 6,0 % σε 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· 

56. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για το γεγονός ότι οι δαπάνες του τομέα 5, 

που αφορούν τη διοίκηση, είναι 

αυξημένες κατά 3,0% σε σύγκριση με τον 

προϋπολογισμό του 2018 και ανέρχονται 

σε 9 956,9 εκατομμύρια EUR (+291,4 

εκατομμύρια EUR) σε πιστώσεις 

αναλήψεων υποχρεώσεων· σημειώνει ότι, 

όπως και κατά το προηγούμενο οικονομικό 

έτος, η αύξηση οφείλεται κυρίως στην 

εξέλιξη των συντάξεων (+ 116,7 

εκατομμύρια EUR), που αντιπροσωπεύουν 

το 20,2 % των δαπανών του τομέα 5· 

θεωρεί απαραίτητο να αναθεωρηθεί η 

απόφαση 2005/684/ΕΚ για τη θέσπιση 

του καθεστώτος των βουλευτών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου 

να τροποποιηθεί το άρθρο 14 και να 

ευθυγραμμιστούν τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα των βουλευτών με τα 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που 

ισχύουν για τους απλούς πολίτες των 

επιμέρους κρατών μελών, όσον αφορά 

τόσο τον υπολογισμό του ύψους της 

σύνταξης όσο και τις απαιτήσεις που 

συνδέονται με το όριο ηλικίας και τις 

ασφαλιστικές εισφορές που τους 

παρέχουν δικαίωμα σύνταξης· ζητεί να 

υπολογιστούν εκ νέου οι συντάξεις που 

καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ στους πρώην βουλευτές οι οποίοι 
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έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα πριν και μετά την έναρξη 

εφαρμογής του ισχύοντος καθεστώτος· 
παρατηρεί ότι το μερίδιο των δαπανών για 

τη διοίκηση στο σχέδιο προϋπολογισμού 

παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο του 

6,0 % σε πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Τροπολογία  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 57 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

57. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που 

καταβάλλει η Επιτροπή για να 

ενσωματώσει όλες τις δυνατότητες για 

εξοικονόμηση και εξορθολογισμό στις μη 

μισθολογικές δαπάνες για τον δικό της 

προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι η εξέλιξη 

των δαπανών της Επιτροπής (+ 2,0 %) 

οφείλεται κυρίως στην αυτόματη 

προσαρμογή των μισθολογικών δαπανών 

και των συμβατικών υποχρεώσεων· 

σημειώνει επιπλέον την εσωτερική 

αναδιάταξη του προσωπικού που 

πραγματοποιεί η Επιτροπή για να 

αντεπεξέλθει στις νέες της προτεραιότητες· 

57. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

καταβάλει όσο το δυνατόν μεγαλύτερες 

προσπάθειες προκειμένου να 

ενσωματώσει όλες τις δυνατότητες για 

εξοικονόμηση και εξορθολογισμό στις 

διοικητικές δαπάνες· επισημαίνει ότι η 

εξέλιξη των δαπανών της Επιτροπής 

(+ 2,0%) οφείλεται κυρίως στην αυτόματη 

προσαρμογή των μισθολογικών δαπανών 

και των συμβατικών υποχρεώσεων· 

σημειώνει επιπλέον την εσωτερική 

αναδιάταξη του προσωπικού που 

πραγματοποιεί η Επιτροπή για να 

αντεπεξέλθει στις νέες της προτεραιότητες· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Τροπολογία  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  60α. ζητεί να διενεργηθεί εξαντλητική 

ανάλυση προκειμένου να εντοπιστούν 

τρόποι εξοικονόμησης και να βελτιωθεί η 

αποτελεσματικότητα μέσω της 

διοικητικής συνεργασίας, όπως επίσης να 

αξιολογηθεί η σκοπιμότητα ενοποίησης 

οργανισμών που έχουν παρόμοια 

καθήκοντα· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Τροπολογία  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 60 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  60β. τονίζει ότι οι δαπάνες 

μετεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και της 

Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) θα 

πρέπει να είναι διαφανείς, και ότι σε κάθε 

περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει 

αποδεκτή καμία αύξηση της συνεισφοράς 

της ΕΕ μετά τη διπλή μετεγκατάσταση 

του ΕΟΦ στην προσωρινή και στη 

συνέχεια στην τελική θέση του· 

Or. en 

 

 


