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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/21 

Τροπολογία  21 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. σημειώνει ότι, ενώ εκπονείτο το 

παρόν έγγραφο εργασίας, η Επιτροπή είχε 

ήδη υποβάλει την πρότασή της για τη 

θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων· εκφράζει 

ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή 

έχει προφανώς λάβει υπόψη τις συστάσεις 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ελπίζει ότι 

το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων θα αποτελέσει ένα 

ισχυρό εργαλείο για την τεχνική βοήθεια, 

με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν 

από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα 

(ΟΔΕ)· 

33. σημειώνει ότι, ενώ εκπονείται το 

παρόν έγγραφο εργασίας, η Επιτροπή έχει 

ήδη υποβάλει την πρότασή της για τη 

θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης 

Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων· εκφράζει 

ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή 

έχει προφανώς λάβει υπόψη τις συστάσεις 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ελπίζει ότι 

το πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων θα αποτελέσει ένα ισχυρό 

εργαλείο για την τεχνική βοήθεια, με βάση 

τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την 

ΟΔΕ· επισημαίνει ότι η ΟΔΕ δεν 

καταβάλλει καμιά προσπάθεια για να 

συμπεριλάβει στα διδάγματα που 

αποκομίζει και στα συμπεράσματα που 

διατυπώνει το κοινωνικό κόστος των 

διαφόρων προγραμμάτων που επωμίζεται 

ο λαός της Ελλάδας και το οποίο είναι 

τεράστιο· 
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24.4.2017 A8-0160/22 

Τροπολογία  22 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 118 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

118. αντιλαμβάνεται ότι αποστολή του 

ΕΙΤ είναι η προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης, της 

έρευνας και της καινοτομίας· σημειώνει 

ότι οι εταιρείες μπορεί να είναι συχνά ο 

κύριος αποδέκτης των ωφελημάτων, 

δεδομένου ότι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες 

καινοτόμων προϊόντων που κυκλοφορούν 

στην αγορά και εκείνοι που αποκομίζουν 

το σχετικό οικονομικό κέρδος· τονίζει ότι 

στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να 

εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης 

μιας δομής στο μοντέλο συνεργασίας 

όπου θα είναι δυνατή, τουλάχιστον εν 

μέρει, η επανεισροή πόρων στο ΕΙΤ· 

118. αντιλαμβάνεται ότι αποστολή του 

ΕΙΤ είναι η προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης, της 

έρευνας και της καινοτομίας· θεωρεί ότι 

μια εταιρεία μπορεί τελικά να είναι ο 

κύριος αποδέκτης των ωφελημάτων, ως 

νόμιμος ιδιοκτήτης του καινοτόμου 

προϊόντος που κυκλοφορεί στην αγορά, 

και να αποκομίζει το σχετικό οικονομικό 

κέρδος· τονίζει ότι στην περίπτωση αυτή 

είναι αναγκαίο να ενσωματώνεται στο 

μοντέλο συνεργασίας μια δομή που θα 

εξασφαλίζει την επανεισροή πόρων στο 

ΕΙΤ, μαζί με ένα συμφωνημένο (στην 

καλύτερη περίπτωση, ίσο) μερίδιο επί 

των κερδών· 
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Τροπολογία  23 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 122 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

122. επιδοκιμάζει την έκθεση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενστερνίζεται τις 

συστάσεις του και εκφράζει ικανοποίηση 

για το γεγονός ότι η Επιτροπή τις δέχεται 

και θα τις λαμβάνει υπόψη της στο μέλλον· 

122. λαμβάνει υπό σημείωση την 

έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις 

συστάσεις του και εκφράζει ικανοποίηση 

για το γεγονός ότι η Επιτροπή τις δέχεται 

και θα τις λαμβάνει υπόψη της στο μέλλον· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/24 

Τροπολογία  24 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 124 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

124. υπογραμμίζει ότι η αγορά των 

υπηρεσιών δεν έχει αξιοποιήσει τις πλήρεις 

δυνατότητές της και ότι ο αντίκτυπος της 

επιτυχούς εφαρμογής της οδηγίας για τις 

υπηρεσίες στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση είναι υψηλός· εκτιμά ότι, 

εφόσον το δυνητικό οικονομικό όφελος της 

πλήρους εφαρμογής της οδηγίας δεν είναι 

ακόμα γνωστό, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εκπονήσει μελέτη προκειμένου να 

υπολογίσει ποσοτικά τα οφέλη με τον πιο 

αξιόπιστο δυνατό τρόπο· 

124. υπογραμμίζει ότι η αγορά των 

υπηρεσιών δεν έχει αξιοποιήσει τις πλήρεις 

δυνατότητές της και ότι ο αντίκτυπος της 

επιτυχούς εφαρμογής της οδηγίας για τις 

υπηρεσίες στην ανάπτυξη και την 

απασχόληση είναι υψηλός· επισημαίνει, 

ωστόσο, ότι βασικές υπηρεσίες όπως η 

ύδρευση - ο τρόπος παροχής και 

πληρωμής του - θα πρέπει να εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα των μεμονωμένων 

κρατών μελών και ότι η διατήρησή τους 

υπό κρατική ιδιοκτησία είναι η 

προτιμώμενη επιλογή· επισημαίνει επίσης 

ότι το δυνητικό οικονομικό όφελος ή, 

αντίθετα, ο αρνητικός αντίκτυπος της 

πλήρους εφαρμογής της οδηγίας δεν είναι 

ακόμα γνωστά και ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει να αναθέσει τη διεξαγωγή πλήρους 

ανεξάρτητης μελέτης προκειμένου να 

υπολογίσει ποσοτικά τα οφέλη ή τις 

απώλειες με τον πιο αξιόπιστο τρόπο· 
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Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 125 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

125. ενθαρρύνει τη συνακόλουθη 

ενσωμάτωση περισσότερων τομέων 

προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη άρση 

τομεακών εμποδίων στην ενοποίηση της 

αγοράς, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη 

φραγμών στην εσωτερική αγορά 

υπηρεσιών και την ανάπτυξη του πλήρους 

δυναμικού της Ένωσης για οικονομική 

μεγέθυνση, ανταγωνιστικότητα και 

δημιουργία θέσεων εργασίας· 

125. ενθαρρύνει τη συνακόλουθη 

ενσωμάτωση περισσότερων τομέων 

προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη άρση 

τομεακών εμποδίων στην ενοποίηση της 

αγοράς, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη 

φραγμών στην εσωτερική αγορά 

υπηρεσιών και την ανάπτυξη του πλήρους 

δυναμικού της Ένωσης για οικονομική 

μεγέθυνση, ανταγωνιστικότητα και 

δημιουργία θέσεων εργασίας, μόνον στην 

περίπτωση που πρόκειται για το πόρισμα 

ανεξάρτητης μελέτης σχετικά με τις 

πλήρεις επιπτώσεις και τα πιθανά 

αποτελέσματα της πληρέστερης 

εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες 

και έχει καταδειχθεί χωρίς καμιά 

αμφιβολία ότι αυτή είναι επωφελής από 

κοινωνική άποψη· 
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24.4.2017 A8-0160/26 

Τροπολογία  26 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 126 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

126. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα 

μπορούσαν να είχαν αξιοποιήσει καλύτερα 

τα μέτρα που παρείχε η Επιτροπή για τη 

στήριξη της μεταφοράς, εφαρμογής και 

επιβολής, ιδίως μέσω της αμοιβαίας 

κοινοποίησης των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζονται κατά τα διάφορα στάδια 

της διαδικασίας, μέσω της ανταλλαγής 

απόψεων για την εύρεση πιθανών κοινών 

λύσεων, καθώς και μέσω της ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών· 

126. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα 

μπορούσαν να είχαν αξιοποιήσει καλύτερα 

τα μέτρα που παρείχε η Επιτροπή για τη 

στήριξη της μεταφοράς, εφαρμογής και 

επιβολής, ιδίως μέσω της αμοιβαίας 

κοινοποίησης των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζονται κατά τα διάφορα στάδια 

της διαδικασίας, μέσω της ανταλλαγής 

απόψεων για την εύρεση πιθανών κοινών 

λύσεων, καθώς και μέσω της ανταλλαγής 

βέλτιστων πρακτικών, ειδικά στις 

περιπτώσεις όπου αυτές οι βέλτιστες 

πρακτικές προτείνουν απομάκρυνση από 

την ιδιωτικοποίηση βασικών υπηρεσιών 

και επιστροφή τους υπό δημόσια 

ιδιοκτησία· 
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24.4.2017 A8-0160/27 

Τροπολογία  27 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 161 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

161. φρονεί ότι η χρήση των κονδυλίων 

θα πρέπει να στηρίζεται σε βελτιωμένα 

συστήματα παρακολούθησης και 

αξιολόγησης βάσει δεικτών εκκίνησης, 

προοδευτικών κριτηρίων αναφοράς και 

μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων· 

καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το 

σύνολο των δεικτών, κριτηρίων αναφοράς 

και στόχων που περιλαμβάνουν τα 

τρέχοντα προγράμματα για τη 

μετανάστευση· 

161. πιστεύει ότι η χρήση των 

κονδυλίων θα πρέπει να στηρίζεται σε 

βελτιωμένα συστήματα παρακολούθησης 

και αξιολόγησης βάσει δεικτών εκκίνησης, 

προοδευτικών κριτηρίων αναφοράς και 

μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων, που 

όλα θα πρέπει να έχουν ως απώτατο 

στόχο την προστασία των συμφερόντων 

εκείνων που πλήττονται περισσότερο, 

δηλαδή των μεταναστών· καλεί την 

Επιτροπή να αναθεωρήσει το σύνολο των 

δεικτών, κριτηρίων αναφοράς και στόχων 

που περιλαμβάνουν τα τρέχοντα 

προγράμματα για τη μετανάστευση· 

Or. en 
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Τροπολογία  28 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 164 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

164. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί 

εποικοδομητικά για τη βελτίωση του 

συντονισμού μεταξύ των μέσων, των 

μηχανισμών και των ενδιαφερόμενων 

μερών με στόχο την πρόληψη της 

μεταναστευτικής κρίσης· 

164. καλεί την Επιτροπή να εργαστεί 

εποικοδομητικά για τη βελτίωση του 

συντονισμού μεταξύ των μέσων, των 

μηχανισμών και των ενδιαφερόμενων 

μερών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως 

εκπροσώπων των ίδιων των μεταναστών, 
με στόχο την πρόληψη της 

μεταναστευτικής κρίσης· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 179 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

179. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

τα πορίσματα και τις συστάσεις που 

περιλαμβάνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 

10/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τις περαιτέρω βελτιώσεις που 

απαιτούνται για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας 

υπερβολικού ελλείμματος· 

179. λαμβάνει υπό σημείωση τα 

πορίσματα και τις συστάσεις που 

περιλαμβάνονται στην Ειδική Έκθεση 

αριθ. 10/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τις περαιτέρω βελτιώσεις που 

απαιτούνται για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας 

υπερβολικού ελλείμματος· 

Or. en 



 

AM\1124058EL.docx  PE603.721v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/30 

Τροπολογία  30 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 180 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

180. συνιστά να βελτιώσει η Επιτροπή 

τη διαφάνεια της διαδικασίας 

υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) με την 

τακτική κοινοποίηση των ανά χώρα 

αξιολογήσεών της όσον αφορά τη 

συμμόρφωση προς τις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ και μέσω μεγαλύτερης 

διαφάνειας στην εφαρμογή των κανόνων· 

180. συνιστά να καταργήσει η Επιτροπή 

τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ), δεδομένου ότι η εφαρμογή της, 

στην καλύτερη περίπτωση, υπήρξε 

ανομοιογενής και, στην χειρότερη, ενείχε 

διακρίσεις, παρέχοντας στις μεγαλύτερες 

οικονομίες της Ένωσης μεγάλη ελευθερία 

δράσης και δεδομένου ότι οι ΔΥΕ 

αποτελούν απλώς επέκταση του 

ασφυκτικού οικονομικού πλαισίου που 

είναι γνωστό ως «δίπτυχο» και 

«εξάπτυχο»· 

Or. en 

 


