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Τροπολογία 1
Zuzana Brzobohatá

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι αποδείχθηκε 
αδύνατο να επιτευχθεί συμφωνία για τη 
μείωση της διάρκειας του ΠΔΠ, ώστε να
συμπίπτει χρονικά με την εντολή του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, η θητεία 
των οποίων αρχίζει το 2014 (αιτιολογική 
σκέψη ΣΤα)

1. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατόπιν της 
συμφωνίας για το ΠΔΠ 2014-2020 το 
ΠΔΠ εξακολουθεί να μην συμπίπτει 
χρονικά με την εντολή του Κοινοβουλίου 
και της Επιτροπής, η θητεία των οποίων 
αρχίζει το 2014 (αιτιολογική σκέψη ΣΤα)·

Or. en

Τροπολογία 2
Zuzana Brzobohatá

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί η ενδιάμεση αναθεώρηση του
ΠΔΠ να προετοιμασθεί για ενδεχόμενη
μείωση της περιόδου για την οποία 
συμφωνείται το επόμενο ΠΔΠ, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
επακόλουθη επαναδιαπραγμάτευσή του 
κατά τη διάρκεια της εντολής του εκάστοτε 
Κοινοβουλίου και της εκάστοτε 
Επιτροπής, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση 
των τακτικών αποφάσεων σχετικά με τις 
δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης 
και λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα για 
την εξασφάλιση της σταθερότητας πιο 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων δαπανών
(παράγραφος 25α)·

7. ζητεί η ενδιάμεση αναθεώρηση του 
ΠΔΠ να προετοιμασθεί για ενδεχόμενη
ευθυγράμμιση της περιόδου για την οποία 
συμφωνείται το επόμενο ΠΔΠ με τις 
θητείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
επακόλουθη επαναδιαπραγμάτευσή του 
κατά τη διάρκεια της εντολής του εκάστοτε 
Κοινοβουλίου και της εκάστοτε 
Επιτροπής, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση 
των τακτικών αποφάσεων σχετικά με τις 
δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης 
και λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέτρα για 
την εξασφάλιση της σταθερότητας πιο 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων
δαπανών· υπενθυμίζει εν προκειμένω την 
αιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού για 
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το ΠΔΠ 2014-2020 (παράγραφος 25α)·

Or. en


