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Τροπολογία 1
Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης, η οποία 
υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 28 
Νοεμβρίου 2014, ορίζει τρεις βασικούς 
πυλώνες για το 2015 (τη συντονισμένη 
ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις, την
ανανέωση της δέσμευσης για 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα 
για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα) και 
επικεντρώνεται για πρώτη φορά στη 
συμβολή του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού στην υλοποίηση αυτών 
των πυλώνων·

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια 
επισκόπηση της ανάπτυξης, η οποία 
υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 28 
Νοεμβρίου 2014 ακολουθεί μία γραμμή 
που έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα 
απολύτως λανθασμένη δεδομένου ότι 
εντοπίζει ως προτεραιότητες τη 
δημοσιονομική εξυγίανση, την ανάγκη για 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την 
προσέλκυση ιδιωτικών κατά 
προτεραιότητα επενδύσεων·

Or. it

Τροπολογία 2
Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έγκριση 
του κανονισμού για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων, την εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
συνδέονται με το Ταμείο Συνοχής, τη 
μεταφορά των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων της περιόδου 2007-2013 που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα έτη 
2015, 2016 και 2017, και την αύξηση της 
προχρηματοδότησης της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας για τη νεολαία, το εξάμηνο 
που συμπληρώθηκε ήταν πλούσιο σε 
εφαρμογές του προϋπολογισμού για την 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έγκριση 
του κανονισμού για την ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων, την εφαρμογή των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
συνδέονται με το Ταμείο Συνοχής, τη 
μεταφορά των πιστώσεων αναλήψεων 
υποχρεώσεων της περιόδου 2007-2013 που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν το 2014 στα έτη 
2015, 2016 και 2017, και την αύξηση της 
προχρηματοδότησης της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας για τη νεολαία, στο εξάμηνο 
που συμπληρώθηκε πραγματοποιήθηκαν 
πολλές τροποποιήσεις του 
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επίτευξη των σκοπών που είχε ορίσει η 
ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης·

προϋπολογισμού, οι οποίες ενδέχεται να 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις κατά τους 
επόμενους μήνες·

Or. it

Τροπολογία 3
Jean-Paul Denanot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός κατέδειξε με τον τρόπο 
αυτό την προστιθέμενη αξία του, αλλά και 
τα όρια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
δράσης, που είναι ο προϋπολογισμός, ο 
οποίος δεν τροφοδοτείται από 
πραγματικούς ιδίους πόρους, παραμένει 
στο 1% του ΑΕΠ και περιορίζεται από ένα 
επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός κατέδειξε με τον τρόπο 
αυτό την προστιθέμενη αξία του, αλλά και 
τα όρια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
δράσης, που είναι ο προϋπολογισμός, ο 
οποίος δεν τροφοδοτείται από 
πραγματικούς ιδίους πόρους, παραμένει 
στο 1% του ΑΕΠ και περιορίζεται από ένα 
επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο, και ότι ο 
παρών προϋπολογισμός είναι εντελώς 
ανεπαρκής ώστε να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης όσον αφορά 
την κρίση στον τομέα της γεωργίας, τα 
μεταναστευτικά ζητήματα, τη στήριξη 
στην έρευνα, την οικονομική ανάπτυξη 
και την εμβάθυνση της κοινωνικής 
διάστασης της Ευρώπης·

Or. fr

Τροπολογία 4
Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός κατέδειξε με τον τρόπο 
αυτό την προστιθέμενη αξία του, αλλά και 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός θα έπρεπε να έχει μία 
αληθινή προστιθέμενη αξία



AM\1072257EL.doc 5/22 PE567.637v01-00

EL

τα όρια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
δράσης, που είναι ο προϋπολογισμός, ο 
οποίος δεν τροφοδοτείται από 
πραγματικούς ιδίους πόρους, παραμένει 
στο 1% του ΑΕΠ και περιορίζεται από 
ένα επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

επικεντρωνόμενος σε προτεραιότητες και 
δράσεις πραγματικά αποτελεσματικές σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, με πλήρη σεβασμό 
προς την αρχή της επικουρικότητας·

Or. it

Τροπολογία 5
Richard Ashworth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός κατέδειξε με τον τρόπο 
αυτό την προστιθέμενη αξία του, αλλά και 
τα όρια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
δράσης, που είναι ο προϋπολογισμός, ο 
οποίος δεν τροφοδοτείται από 
πραγματικούς ιδίους πόρους, παραμένει 
στο 1% του ΑΕΠ και περιορίζεται από 
ένα επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός 
προϋπολογισμός κατέδειξε με τον τρόπο 
αυτό την προστιθέμενη αξία που μπορεί να 
προσφέρει, ωστόσο τονίζει τον 
προεξέχοντα ρόλο των ενεργειών των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή αυτών 
των μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 6
Isabelle Thomas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέση του 
Συμβουλίου όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό 2016 ήταν να μειώσει τις 
υποχρεώσεις κατά 563,6 εκατομμύρια 
ευρώ και τις πληρωμές κατά 1,4 
δισεκατομμύρια ευρώ, υποτιμώντας για 
άλλη μία φορά τις πραγματικές ανάγκες 
πληρωμών της ΕΕ, εις αντίθεση με το 
σχέδιο που πρότεινε η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή για την εκκαθάριση των 
ανεξόφλητων λογαριασμών·

Or. fr

Τροπολογία 7
Richard Ashworth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την υποβολή της έκθεσης 
των πέντε προέδρων με τίτλο 
«Ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», 
ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για την 
απόσταση μεταξύ του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση 
της και της σοβαρότητας της ελληνικής 
κρίσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8
Jean-Paul Denanot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την υποβολή της έκθεσης 
των πέντε προέδρων με τίτλο
«Ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», 
ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για την 
απόσταση μεταξύ του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της 
και της σοβαρότητας της ελληνικής 
κρίσης·

1. επιδοκιμάζει την υποβολή της έκθεσης 
των πέντε προέδρων με τίτλο
«Ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», 
ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για την 
απόσταση μεταξύ του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της 
και της σοβαρότητας της ελληνικής 
κρίσης· επιπλέον, εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την έκθεση Beres 
σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, η 
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οποία έτυχε της υποστήριξης του 
Κοινοβουλίου·

Or. fr

Τροπολογία 9
Daniele Viotti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την υποβολή της έκθεσης 
των πέντε προέδρων με τίτλο
«Ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», 
ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για την 
απόσταση μεταξύ του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση 
της και της σοβαρότητας της ελληνικής 
κρίσης·

1. επιδοκιμάζει την υποβολή της έκθεσης 
των πέντε προέδρων με τίτλο
«Ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», 
ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα για την
υλοποίησή της είναι υπερβολικά αργό, 
καθώς και για την απόσταση μεταξύ του 
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και 
της ανάγκης για μεταρρυθμίσεις που 
προκάλεσε η ελληνική κρίση·

Or. en

Τροπολογία 10
Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επιδοκιμάζει την υποβολή της έκθεσης
των πέντε προέδρων με τίτλο
«Ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης»,
ωστόσο εκφράζει τη λύπη του για την 
απόσταση μεταξύ του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση 
της και της σοβαρότητας της ελληνικής 
κρίσης·

1. θεωρεί ότι η έκθεση των πέντε 
προέδρων με τίτλο «Ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
της Ευρώπης», βαίνει προς την αντίθετη 
κατεύθυνση από αυτήν που πραγματικά 
απαιτείται η οποία, καταπολεμώντας τις 
ασυμμετρίες τις οποίες προξενούν κοινό 
νόμισμα και παράλογοι δημοσιονομικοί 
κανόνες που εμποδίζουν την οικονομική 
ανάκαμψη και την έξοδο από την κρίση, 
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θα έπρεπε να προβλέπει μεγαλύτερη 
ελευθερία δράσεως για τα κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 11
Richard Ashworth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι ο ετήσιος κύκλος 
συντονισμού της οικονομικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής συνδέεται με 
την υποχρέωση της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών να παρακολουθεί την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ· 
θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
αποτελεί ακόμα ένα μέσο αύξησης της 
δημοσιονομικής αυστηρότητας όσον 
αφορά τις δαπάνες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 12
Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα 
που λήφθηκαν για την απλοποίηση και 
την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: 
στα οποία συμπεριλαμβάνονταν η 
αναθεώρηση των προτεραιοτήτων, η 
μείωση των εγγράφων και η αύξηση του 
χρόνου για τη συζήτηση επί αυτών, η 
εντονότερη πολιτική διάσταση, και η 
αυξημένη συμμετοχή των εθνικών 
αρχών·

2. θεωρεί ότι οι τροποποιήσεις που έχουν 
επέλθει στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου επιφέρουν βελτίωση αλλά 
απέχουν πολύ από το να καταστήσουν το 
μέσο αυτό χρήσιμο και βιώσιμο, καθώς 
συνιστούν κατά βάση μία ευρωπαϊκή 
οικονομική διακυβέρνηση η οποία θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί οπωσδήποτε·
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Or. it

Τροπολογία 13
Jean-Paul Denanot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει τις προτάσεις που 
διατυπώθηκαν όσον αφορά την ενίσχυση 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και ιδίως 
την πρόταση για προσαρμογή των δομών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
ιδιαιτερότητες του ενιαίου νομίσματος·

3. επιδοκιμάζει τις προτάσεις που 
διατυπώθηκαν όσον αφορά την ενίσχυση 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και ιδίως 
την πρόταση για προσαρμογή των δομών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
ιδιαιτερότητες του ενιαίου νομίσματος, 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
οικοδόμηση μίας ουσιαστικής 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 14
Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει τις προτάσεις που 
διατυπώθηκαν όσον αφορά την ενίσχυση 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και ιδίως 
την πρόταση για προσαρμογή των δομών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
ιδιαιτερότητες του ενιαίου νομίσματος·

3. επιδοκιμάζει σε κάθε περίπτωση τις 
προτάσεις που διατυπώθηκαν όσον αφορά 
την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου, δεδομένου ότι το ΕΚ αποτελεί το 
μόνο όργανο της Ένωσης που είναι 
νομίμως εκλεγμένο και εκπροσωπεί 
δημοκρατικά τους Ευρωπαίους πολίτες·

Or. it

Τροπολογία 15
Richard Ashworth
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει τις προτάσεις που 
διατυπώθηκαν όσον αφορά την ενίσχυση 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και ιδίως 
την πρόταση για προσαρμογή των δομών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
ιδιαιτερότητες του ενιαίου νομίσματος·

3. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση 
που διατυπώθηκε για ενίσχυση του
ελεγκτικού ρόλου τόσο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου πριν τη δημοσίευση της 
ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, όσο 
και των εθνικών κοινοβουλίων 
γενικότερα, σε συνάρτηση με το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

Or. en

Τροπολογία 16
Richard Ashworth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η Επιτροπή κατανοεί 
τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν 
οι εθνικές και περιφερειακές αρχές στην 
προώθηση των απαραίτητων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην 
επίδειξη δημοσιονομικής υπευθυνότητας 
και στην ώθηση των επενδύσεων με 
απώτερο σκοπό τη στήριξη των 
απασχολήσεων και της ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 17
Richard Ashworth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την έκκληση για διαγράφεται
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ενσωμάτωση στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης διακυβερνητικών μηχανισμών, 
όπως η συνθήκη για τη σταθερότητα, τον 
συντονισμό και τη διακυβέρνηση, και ο 
ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας, 
θέτοντας με τον τρόπο αυτό ένα τέλος 
στο έλλειμμα δημοκρατικής νομιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 18
Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επικροτεί την έκκληση για 
ενσωμάτωση στο πρωτογενές δίκαιο της 
Ένωσης διακυβερνητικών μηχανισμών, 
όπως η συνθήκη για τη σταθερότητα, τον 
συντονισμό και τη διακυβέρνηση, και ο 
ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας,
θέτοντας με τον τρόπο αυτό ένα τέλος
στο έλλειμμα δημοκρατικής νομιμότητας·

4. θεωρεί ότι η συνθήκη για τη 
σταθερότητα, τον συντονισμό και τη 
διακυβέρνηση, και ο ευρωπαϊκός 
μηχανισμός σταθερότητας (δημοσιονομικό 
σύμφωνο) είναι παράνομη διότι 
αντιστρατεύεται κατάφορα το 
πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης: τονίζει ότι η έγκρισή της θα 
έπρεπε να ακολουθήσει τις πρότυπες 
διαδικασίες για την τροποποίηση των 
Συνθηκών (άρθρο 48 ΣΕΕ), και 
απορρίπτει κάθε μέτρο που αποσκοπεί να 
παρακάμψει τεχνηέντως τη μόνη αυτή 
διαθέσιμη επιλογή·

Or. it

Τροπολογία 19
Ivan Štefanec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει ότι η εφαρμογή όλων των 
κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας 
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και Ανάπτυξης είναι απαραίτητη για να 
επιτευχθεί η σταθερότητα των δημόσιων 
οικονομικών· επισημαίνει την πιθανότητα 
επιβολής οικονομικών κυρώσεων σε 
περίπτωση μη τήρησης των κανόνων 
αυτών·

Or. en

Τροπολογία 20
Richard Ashworth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για τον 
προβληματισμό σχετικά με έναν 
μηχανισμό δημοσιονομικής 
σταθερότητας για την ευρωζώνη, ο 
οποίος αποτελεί την απαρχή της ιδέας για 
ένα ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών· 
επισημαίνει ότι η δημοσίευση λευκής 
βίβλου για το θέμα αυτό, η οποία έχει 
αναγγελθεί για την άνοιξη του 2017, 
συμπίπτει με την ενδιάμεση αναθεώρηση 
του ΠΔΠ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
το αίτημά του αυτή η συμπληρωματική 
χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου 
δημοσιονομικού ελέγχου του
Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί 
καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων του 
ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020· 
επαναλαμβάνει επίσης ότι θεωρεί 
σημαντική τη θέσπιση ενός νέου 
συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο 
πρέπει να οδηγήσει σε μια πραγματική 
μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της 
Ένωσης χωρίς να αυξάνει το φορολογικό 
βάρος προς τους πολίτες·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 21
Jean-Paul Denanot

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για τον 
προβληματισμό σχετικά με έναν 
μηχανισμό δημοσιονομικής σταθερότητας 
για την ευρωζώνη, ο οποίος αποτελεί την 
απαρχή της ιδέας για ένα ευρωπαϊκό 
Υπουργείο Οικονομικών· επισημαίνει ότι η 
δημοσίευση λευκής βίβλου για το θέμα 
αυτό, η οποία έχει αναγγελθεί για την 
άνοιξη του 2017, συμπίπτει με την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά 
του αυτή η συμπληρωματική 
χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου 
δημοσιονομικού ελέγχου του 
Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί καθ’ 
υπέρβαση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ 
για την περίοδο 2014-2020· 
επαναλαμβάνει επίσης ότι θεωρεί 
σημαντική τη θέσπιση ενός νέου 
συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο πρέπει 
να οδηγήσει σε μια πραγματική 
μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της 
Ένωσης χωρίς να αυξάνει το φορολογικό 
βάρος προς τους πολίτες·

5. εκφράζει ικανοποίηση για τον 
προβληματισμό σχετικά με έναν 
μηχανισμό δημοσιονομικής σταθερότητας 
για την ευρωζώνη, ο οποίος αποτελεί την 
απαρχή της ιδέας για ένα ευρωπαϊκό 
Υπουργείο Οικονομικών· επισημαίνει ότι η 
δημοσίευση λευκής βίβλου για το θέμα 
αυτό, η οποία έχει αναγγελθεί για την 
άνοιξη του 2017, συμπίπτει με την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά 
του αυτή η συμπληρωματική 
χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου 
δημοσιονομικού ελέγχου του 
Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί καθ’ 
υπέρβαση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ 
για την περίοδο 2014-2020· 
επαναλαμβάνει επίσης ότι θεωρεί 
σημαντική τη θέσπιση ενός νέου 
συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο πρέπει 
να οδηγήσει σε μια πραγματική 
μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της 
Ένωσης χωρίς να αυξάνει το φορολογικό 
βάρος προς τους πολίτες, επικαλούμενη 
άλλους πόρους, όπως ο φόρος επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο 
περιβαλλοντικός φόρος και ακόμη και 
ένας κοινωνικός φόρος, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
απαραίτητης καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής·

Or. fr

Τροπολογία 22
Daniele Viotti
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για τον 
προβληματισμό σχετικά με έναν 
μηχανισμό δημοσιονομικής σταθερότητας 
για την ευρωζώνη, ο οποίος αποτελεί την 
απαρχή της ιδέας για ένα ευρωπαϊκό 
Υπουργείο Οικονομικών· επισημαίνει ότι η 
δημοσίευση λευκής βίβλου για το θέμα 
αυτό, η οποία έχει αναγγελθεί για την 
άνοιξη του 2017, συμπίπτει με την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά 
του αυτή η συμπληρωματική 
χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου 
δημοσιονομικού ελέγχου του 
Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί καθ’ 
υπέρβαση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ 
για την περίοδο 2014-2020·
επαναλαμβάνει επίσης ότι θεωρεί 
σημαντική τη θέσπιση ενός νέου 
συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο 
πρέπει να οδηγήσει σε μια πραγματική 
μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της 
Ένωσης χωρίς να αυξάνει το φορολογικό 
βάρος προς τους πολίτες·

5. εκφράζει ικανοποίηση για τον 
προβληματισμό σχετικά με έναν 
μηχανισμό δημοσιονομικής σταθερότητας 
για την ευρωζώνη, ο οποίος αποτελεί την 
απαρχή της ιδέας για ένα ευρωπαϊκό 
Υπουργείο Οικονομικών· επισημαίνει ότι η 
δημοσίευση λευκής βίβλου για το θέμα 
αυτό, η οποία έχει αναγγελθεί για την 
άνοιξη του 2017, συμπίπτει με την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά 
του αυτή η συμπληρωματική 
χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου 
δημοσιονομικού ελέγχου του 
Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί καθ’ 
υπέρβαση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ 
για την περίοδο 2014-2020·

Or. en

Τροπολογία 23
Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για τον 
προβληματισμό σχετικά με έναν 
μηχανισμό δημοσιονομικής σταθερότητας 
για την ευρωζώνη, ο οποίος αποτελεί την 
απαρχή της ιδέας για ένα ευρωπαϊκό 
Υπουργείο Οικονομικών· επισημαίνει ότι 

5. αντιτίθεται στη δημιουργία ενός 
μηχανισμού δημοσιονομικής 
σταθερότητας για την ευρωζώνη, ο οποίος 
αποτελεί την απαρχή της ιδέας για ένα 
ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών, αφ'
ης στιγμής έχει αποδειχθεί πασιφανώς η 
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η δημοσίευση λευκής βίβλου για το θέμα 
αυτό, η οποία έχει αναγγελθεί για την 
άνοιξη του 2017, συμπίπτει με την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά 
του αυτή η συμπληρωματική 
χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου 
δημοσιονομικού ελέγχου του 
Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί 
καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων του 
ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020·
επαναλαμβάνει επίσης ότι θεωρεί 
σημαντική τη θέσπιση ενός νέου 
συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο 
πρέπει να οδηγήσει σε μια πραγματική 
μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της 
Ένωσης χωρίς να αυξάνει το φορολογικό 
βάρος προς τους πολίτες·

μη βιωσιμότητα του ενιαίου νομίσματος 
για ορισμένα κράτη που συμμετέχουν σε 
αυτήν· επαναλαμβάνει αντιθέτως ότι 
θεωρεί σημαντική την πραγματική 
μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της 
Ένωσης χωρίς ωστόσο να υπάρχει έστω 
και η παραμικρή περίπτωση να αυξάνει 
το φορολογικό βάρος προς τους πολίτες·

Or. it

Τροπολογία 24
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει ικανοποίηση για τον 
προβληματισμό σχετικά με έναν 
μηχανισμό δημοσιονομικής σταθερότητας 
για την ευρωζώνη, ο οποίος αποτελεί την 
απαρχή της ιδέας για ένα ευρωπαϊκό 
Υπουργείο Οικονομικών· επισημαίνει ότι η 
δημοσίευση λευκής βίβλου για το θέμα 
αυτό, η οποία έχει αναγγελθεί για την 
άνοιξη του 2017, συμπίπτει με την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά 
του αυτή η συμπληρωματική 
χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου 
δημοσιονομικού ελέγχου του 
Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί καθ’ 
υπέρβαση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ 

5. εκφράζει ικανοποίηση για τον 
προβληματισμό σχετικά με έναν 
μηχανισμό δημοσιονομικής σταθερότητας 
για την ευρωζώνη, ο οποίος αποτελεί την 
απαρχή της ιδέας για ένα ευρωπαϊκό 
Υπουργείο Οικονομικών· επισημαίνει ότι η 
δημοσίευση λευκής βίβλου για το θέμα 
αυτό, η οποία έχει αναγγελθεί για την 
άνοιξη του 2017, συμπίπτει με την 
ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το αίτημά 
του αυτή η συμπληρωματική 
χρηματοδότηση ή ο μηχανισμός να 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πεδίου 
δημοσιονομικού ελέγχου του 
Κοινοβουλίου και να χρηματοδοτηθεί καθ’ 
υπέρβαση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ 
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για την περίοδο 2014-2020· 
επαναλαμβάνει επίσης ότι θεωρεί 
σημαντική τη θέσπιση ενός νέου 
συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο πρέπει 
να οδηγήσει σε μια πραγματική 
μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της 
Ένωσης χωρίς να αυξάνει το φορολογικό 
βάρος προς τους πολίτες·

για την περίοδο 2014-2020· 
επαναλαμβάνει επίσης ότι θεωρεί 
σημαντική τη θέσπιση ενός νέου 
συστήματος ιδίων πόρων, το οποίο πρέπει 
να οδηγήσει σε μια πραγματική 
μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της 
Ένωσης χωρίς να αυξάνει το φορολογικό 
βάρος προς τους πολίτες· τάσσεται υπέρ 
της αυξημένης διαφάνειας και της 
ευκολίας πρόσβασης στα δημοσιονομικά 
ώστε να σχηματίζει κανείς σαφέστερη 
εικόνα των προϋπολογισμών της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 25
Daniele Viotti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επαναλαμβάνει την ανάγκη θέσπισης 
ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων, το 
οποίο πρέπει να οδηγήσει σε μια 
πραγματική αναδιάρθρωση των τρόπων 
χρηματοδότησης της Ένωσης χωρίς να 
αυξάνεται το φορολογικό βάρος των 
πολιτών και δημιουργώντας μια 
πραγματική σύνδεση μεταξύ των πολιτών 
και των ευρωπαϊκών αρχών· σε αυτό το 
πλαίσιο, το Κοινοβούλιο προσβλέπει στην 
ανάλυση και τη συζήτηση επί των 
προτάσεων που θα καταθέσει το επόμενο 
έτος η ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου 
για τους ιδίους πόρους·

Or. en

Τροπολογία 26
Ivan Štefanec
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει ότι το 2015 εξακολουθούν 
να υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλες ελλείψεις 
πληρωμών, οφειλόμενες σε μεγάλο βαθμό 
σε ανεπαρκή ανώτατα όρια πληρωμών 
και σε ανεπαρκείς προβλέψεις στον 
προϋπολογισμό· εκφράζει τον φόβο ότι 
αυτό θα συνεχίσει να θέτει σε κίνδυνο την 
ορθή εφαρμογή των νέων προγραμμάτων 
του ΠΔΠ 2014-2020 και να αποβαίνει εις 
βάρος των δικαιούχων, ιδίως τοπικών, 
περιφερειακών και εθνικών αρχών που 
αντιμετωπίζουν οικονομικούς και 
κοινωνικούς περιορισμούς·

Or. en

Τροπολογία 27
Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιδοκιμάζει την έγκριση του 
κανονισμού με τον οποίο ιδρύεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων και υπογραμμίζει τον ρόλο 
που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο στην 
ελαχιστοποίηση της ανακατανομής από 
τον Ορίζοντα 2020 και τη Διευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
η έγκριση του κανονισμού με τον οποίο 
ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων θα μπορούσε να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στο 
πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" και στη
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
δύο προγράμματα τα οποία η Επιτροπή, 
τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ορίζουν ως δράσεις 
προτεραιότητας·

Or. it

Τροπολογία 28
Richard Ashworth
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιδοκιμάζει την έγκριση του 
κανονισμού με τον οποίο ιδρύεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων και υπογραμμίζει τον ρόλο 
που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο στην 
ελαχιστοποίηση της ανακατανομής από 
τον Ορίζοντα 2020 και τη Διευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

6. επιδοκιμάζει την έγκριση του 
κανονισμού με τον οποίο ιδρύεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων ως μέσο προώθησης των 
ιδιωτικών επενδύσεων και υπογραμμίζει 
τον ρόλο που διαδραματίζει το 
Κοινοβούλιο στην ελαχιστοποίηση της 
ανακατανομής από τον Ορίζοντα 2020 και 
τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την 
Ευρώπη»·

Or. en

Τροπολογία 29
Isabelle Thomas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επιδοκιμάζει την έγκριση του 
κανονισμού με τον οποίο ιδρύεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων και υπογραμμίζει τον ρόλο 
που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο στην 
ελαχιστοποίηση της ανακατανομής από 
τον Ορίζοντα 2020 και τη Διευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·

6. επιδοκιμάζει την έγκριση του 
κανονισμού με τον οποίο ιδρύεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων και υπογραμμίζει τον ρόλο 
που διαδραματίζει το Κοινοβούλιο στην 
ελαχιστοποίηση της ανακατανομής από 
τον Ορίζοντα 2020 και τη Διευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη»·
επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του περί 
μείωσης των περικοπών στη διάρκεια της 
ετήσιας διαδικασίας του 
προϋπολογισμού·

Or. fr

Τροπολογία 30
Richard Ashworth
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων έχει μόλις 
αρχίσει να χρηματοδοτεί έργα και, 
συνεπώς, δεν θα αποφανθεί ακόμα για 
την αποτελεσματικότητα αυτών των 
επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 31
Richard Ashworth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επιδοκιμάζει τις συνεισφορές των 
κρατών μελών στο επενδυτικό σχέδιο για 
την Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 32
Aldo Patriciello

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την 
επιτυχία αυτού του σχεδίου επενδύσεων 
και, συνεπώς, θα εργαστεί με τη 
μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση για την 
υλοποίησή του, και ιδίως με σκοπό να 
αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις 
επενδυτικές δαπάνες και τα δημόσια χρέη.

7. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την 
επιτυχία αυτού του σχεδίου επενδύσεων 
και, συνεπώς, θα εργαστεί με τη 
μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση για την 
υλοποίησή του, και ιδίως με σκοπό να 
αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις 
επενδυτικές δαπάνες και τα δημόσια χρέη, 
καθώς και τυχόν εμπόδια στην εφαρμογή 
του που θα μπορούσαν να προκληθούν 



PE567.637v01-00 20/22 AM\1072257EL.doc

EL

από τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις στο 
εσωτερικό του κάθε κράτους μέλους.

Or. it

Τροπολογία 33
Marco Valli, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την 
επιτυχία αυτού του σχεδίου επενδύσεων 
και, συνεπώς, θα εργαστεί με τη 
μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση για την 
υλοποίησή του, και ιδίως με σκοπό να 
αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις 
επενδυτικές δαπάνες και τα δημόσια 
χρέη.

7. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό επενδυτικό 
σχέδιο της Επιτροπής, που βασίζεται ως 
επί το πλείστον στην προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων, δεν θα επιλύσει 
την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική 
κρίση, η οποία αντιθέτως θα απαιτούσε 
δημόσιες επενδύσεις και άμεσες δράσεις 
από τα κράτη μέλη τα οποία επί του 
παρόντος δεν επωφελούνται από την 
απαραίτητη ελευθερία δράσεως 
δεδομένου ότι καθίστανται θύματα των 
ευρωπαϊκών περιοριστικών κανόνων.

Or. it

Τροπολογία 34
Isabelle Thomas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την 
επιτυχία αυτού του σχεδίου επενδύσεων 
και, συνεπώς, θα εργαστεί με τη 
μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση για την 
υλοποίησή του, και ιδίως με σκοπό να 
αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις 
επενδυτικές δαπάνες και τα δημόσια 
χρέη.

7. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την 
επιτυχία αυτού του σχεδίου επενδύσεων 
και, συνεπώς, θα εργαστεί με τη 
μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση για την 
υλοποίησή του.

Or. fr
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Τροπολογία 35
Daniele Viotti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την 
επιτυχία αυτού του σχεδίου επενδύσεων 
και, συνεπώς, θα εργαστεί με τη 
μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση για την 
υλοποίησή του, και ιδίως με σκοπό να 
αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες στις 
επενδυτικές δαπάνες και τα δημόσια 
χρέη.

7. θεωρεί εξαιρετικά σημαντική την 
επιτυχία αυτού του σχεδίου επενδύσεων 
και, συνεπώς, θα εργαστεί με τη 
μεγαλύτερη δυνατή επαγρύπνηση για την 
υλοποίησή του, και θα παρακολουθεί
ιδίως τον αντίκτυπό του στον 
προϋπολογισμό.

Or. en

Τροπολογία 36
Richard Ashworth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. αναγνωρίζει τη σημασία της 
δημοσιονομικής υπευθυνότητας μετά την
κρίση που έπληξε την Ευρώπη, και 
τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιδειχθεί 
αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να 
διατηρηθούν τα ανώτατα όρια που έχουν 
συμφωνηθεί για τις υποχρεώσεις και τις 
πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2014-2020· 

Or. en

Τροπολογία 37
Isabelle Thomas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επισημαίνει το παράνομο ενός 
ελλειμματικού προϋπολογισμού της ΕΕ 
και, κατά συνέπεια, την ανειλικρίνεια των 
προτάσεων του Συμβουλίου σε 
δημοσιονομικά ζητήματα· σημειώνει ότι 
το όργανο αυτό καθιστά τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ μία μεταβλητή 
προσαρμογής των εθνικών 
προϋπολογισμών και ότι αυτή η 
εξυγίανση των εθνικών προϋπολογισμών 
δια της καθυστέρησης των πληρωμών 
στους υπεύθυνους για την υλοποίηση 
έργων είναι αντιπαραγωγική από 
οικονομικής και δημοσιονομικής 
σκοπιάς· είναι της άποψης ότι η εξαίρεση 
των συνεισφορών των κρατών μελών από 
τον υπολογισμό του διαρθρωτικού 
ελλείμματος θα επέτρεπε μία ακριβέστερη 
ανάγνωση των δημοσιονομικών 
προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη 
μέλη·

Or. fr


