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Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 62 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

62. προσυπογράφει, κατά γενικό 

κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής 

σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες 

των οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι 

περαιτέρω περικοπές που προτείνει το 

Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη 

λειτουργία των οργανισμών και δεν τους 

επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα 

καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί· 

σημειώνει με ιδιαίτερη κατάπληξη την 

αυθαίρετη μείωση κατά μόνο 

10 000 EUR στον CEPOL και καλεί το 

Συμβούλιο να κοινοποιήσει στο 

Κοινοβούλιο τα ουσιώδη στοιχεία που 

δικαιολογούν την άποψή του ότι οι 

περικοπές αυτές είναι αναγκαίες και 

εύλογες· 

62. αποδοκιμάζει τη συνολική αύξηση 

των πιστώσεων για τους 

αποκεντρωμένους οργανισμούς και, 

συνεπώς, ζητεί την πλήρη αναθεώρηση 

του ρόλου των οργανισμών της Ένωσης· 

διερωτάται αν τα καθήκοντα και οι 

στόχοι τους δεν μπορούν να επιτευχθούν 

καλύτερα από τις υφιστάμενες γενικές 

διευθύνσεις της Επιτροπής ή από τα 

κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί 

η επικάλυψη ρόλων και δαπανών, καθώς 

και για να βελτιωθεί η διαφάνεια· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 72 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

72. επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του 

ότι, παρά την πρόσφατη κάλυψη, η 

υστέρηση εκτέλεσης των πληρωμών έχει 

φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα την 

τελευταία τριετία, ιδίως στον υποτομέα 

1β· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 

ότι οι καθυστερήσεις αυτές έχουν ως 

αποτέλεσμα οι πολίτες της Ένωσης να 

μην επωφελούνται έγκαιρα από το πλήρες 

δυναμικό των προτεραιοτήτων και των 

σχεδίων της  Ένωσης· επισημαίνει το 

γεγονός ότι, λόγω της κατάστασης αυτής, 

το ΣΠ 2019 αφήνει ένα πρωτοφανές 

περιθώριο ύψους 19,3 δισεκατομμυρίων 

EUR κάτω από το ανώτατο όριο 

πληρωμών· ενισχύει τις πιστώσεις 

πληρωμών στις γραμμές στις οποίες 

τροποποιούνται οι πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων· 

72. ζητεί να μην αυξηθούν οι 

πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στον 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

έως ότου σταθεροποιηθεί πλήρως ο όγκος 

των καθυστερούμενων αιτήσεων 
πληρωμών· 

Or. en 



 

AM\1166506EL.docx  PE624.170v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/63 

Τροπολογία  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 74 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

74. σημειώνει ότι το επίπεδο του 

προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για 

το 2019 αντιστοιχεί στο 18,53%, ποσοστό 

χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 

2018 (18,85%) και το χαμηλότερο που 

έχει σημειωθεί στον τομέα V εδώ και 

περισσότερο από 15 έτη· 

74. εκφράζει την αποδοκιμασία του 

για το γεγονός ότι το επίπεδο των 

εκτιμήσεων για το 2019 αντιπροσωπεύει 

ένα εξωφρενικό ποσό που δεν είχε ποτέ 

επιτευχθεί ως τώρα, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η μείωση του αριθμού των μελών 

για την προσεχή κοινοβουλευτική 

περίοδο· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 95 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

95. επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ 2019 

σε όλες τις γραμμές στις οποίες 

πραγματοποίησε περικοπές το 

Συμβούλιο· 

95. υπογραμμίζει ότι η ΕΥΕΔ έχει 

αποδειχθεί ανώφελη και δαπανηρή και, 

ως εκ τούτου, ζητεί την πλήρη διαγραφή 

όλων των γραμμών του προϋπολογισμού 

που αφορούν την εν λόγω υπηρεσία· 
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