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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.1.2019 A8-0456/1 

Τροπολογία  1 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0456/2018 

Lara Comi 

Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 

(2018/2056(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9α. υπογραμμίζει ότι οι φορολογικές 

οφειλές και οι οφειλές κοινωνικής 

ασφάλισης των επιχειρήσεων θα πρέπει 

να συμψηφίζονται με τα εκκρεμή 

οφειλόμενα από τις δημόσιες αρχές ποσά· 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0456/2 

Τροπολογία  2 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0456/2018 

Lara Comi 

Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 

(2018/2056(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τον νέο μηχανισμό για την προστασία των 

επιχειρηματιών που εφαρμόζεται σε 

ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ιταλία, με 

σκοπό να προστατεύονται όσοι έχουν 

ληξιπρόθεσμα χρέη με τράπεζες, αλλά και 

εκείνοι που έχουν αξιώσεις έναντι των 

δημόσιων αρχών, δεδομένου ότι αυτό 

εμποδίζει την κατάσχεση των σπιτιών 

των επιχειρηματιών· σημειώνει ότι το 

σύστημα αυτό προστατεύει τους 

επιχειρηματίες από την αδικαιολόγητη 

επίθεση, καθώς έχουν τώρα θέση 

οφειλέτη η οποία μπορεί να διευθετηθεί 

εάν οι δημόσιες αρχές εξοφλήσουν τις 

οφειλές τους· παροτρύνει τα άλλα κράτη 

μέλη να θέσουν σε εφαρμογή παρόμοια 

μέτρα με στόχο την πρόληψη της 

απαλλοτρίωσης σπιτιών και την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και της 

αξιοπρέπειας των ατόμων·  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0456/3 

Τροπολογία  3 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0456/2018 

Lara Comi 

Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 

(2018/2056(INI)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9γ. προτρέπει τα κράτη μέλη να 

θεσπίσουν ταμεία εγγυήσεων για τις 

ΜΜΕ που θα εγγυώνται τα τραπεζικά 

χρέη των ΜΜΕ στις οποίες οι δημόσιες 

αρχές οφείλουν χρηματικά ποσά·  

Or. en 

 

 


