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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/31 

Τροπολογία  31 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 181 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

181. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει, μετά από διαβούλευση με τα 

κράτη μέλη, να υποβάλλει τακτικά 

εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την 

πρόοδο των ΔΥΕ ανά χώρα· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/32 

Τροπολογία  32 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 182 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

182. συνιστά να συνεχίσει η Επιτροπή 

την πρόοδό της όσον αφορά την 

προώθηση της συμμετοχής των εθνικών 

δημοσιονομικών συμβουλίων και να 

εξασφαλίσει επίσημο ρόλο για το 

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 

στο πλαίσιο της ΔΥΕ· λαμβάνει υπό 

σημειώνει ότι η διαφάνεια στο πλαίσιο 

της ΔΥΕ έχει βελτιωθεί τα τελευταία 

χρόνια και αναγνωρίζει ότι ορισμένες 

πολιτικά ευαίσθητες πληροφορίες δεν 

μπορούν πάντα να δημοσιοποιούνται· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/33 

Τροπολογία  33 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 183 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

183. συνιστά να επικεντρωθεί η ΔΥΕ 

περισσότερο στη μείωση του δημόσιου 

χρέους· επισημαίνει ότι στο τέλος του 

2014 μόνο 13 κράτη μέλη είχαν λόγο 

δημόσιου χρέους προς το ΑΕγχΠ κάτω 

από 60 %· επισημαίνει ότι ορισμένα 

κράτη μέλη είναι τώρα υπερχρεωμένα, 

παρά το γεγονός ότι η Ένωση βιώνει μια 

συγκρατημένη ανάκαμψη, τα δε επίπεδα 

του δημόσιου χρέους είναι υψηλότερα 

τώρα από ό, τι ήταν το 2010· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/34 

Τροπολογία  34 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 186 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

186. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει 

να εξασφαλίζει τον στενό συντονισμό της 

εφαρμογής των κανόνων της ΔΥΕ με τα 

μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

που συμφωνούνται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/35 

Τροπολογία  35 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 307 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

307. επισημαίνει με λύπη ότι η 

διαδικασία αναγνώρισης της Επιτροπής 

δεν λαμβάνει υπόψη ορισμένες από τις 

βασικές πτυχές της βιωσιμότητας και του 

δίκαιου εμπορίου, όπως τις κτηματικές 

διαφορές, την καταναγκαστική ή την 

παιδική εργασία, τις κακές συνθήκες 

εργασίας των γεωργών, τους κινδύνους για 

την υγεία και την ασφάλεια και τις 

επιπτώσεις των έμμεσων αλλαγών στη 

χρήση της γης, οι οποίες υπό διαφορετικές 

συνθήκες θεωρούνται εξαιρετικά 

σημαντικές· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει την ασυνέπεια των πολιτικών 

της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να 

αναπτύξει εκ νέου τις διαδικασίες 

αξιολόγησής της με πιο σφαιρικό τρόπο 

και να συμπεριλάβει αυτές τις πτυχές στη 

διαδικασία επαλήθευσης που εφαρμόζει 

για τα εθελοντικά συστήματα· ζητεί από 

την Επιτροπή να απαιτεί από τα 

εθελοντικά συστήματα να υποβάλλουν 

ετησίως, βάσει των οικείων 

δραστηριοτήτων πιστοποίησης, κάθε 

συναφή πληροφορία σχετικά με τους 

προαναφερθέντες κινδύνους· 

307. επισημαίνει με λύπη ότι η 

διαδικασία αναγνώρισης της Επιτροπής 

δεν λαμβάνει υπόψη ορισμένες από τις 

βασικές πτυχές της βιωσιμότητας και του 

δίκαιου εμπορίου, όπως α) τις εμπορικές 

συμφωνίες μεγάλης κλίμακας (η CETA 

και η TTIP είναι δύο μόνο παραδείγματα) 

οι οποίες θα οδηγήσουν σε μείωση της 

τοπικής παραγωγής/αύξηση της 

κεντρικής παραγωγής και, κατά συνέπεια, 

σε αύξηση των εμπορευματικών 

μεταφορών και της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, β) τις κτηματικές διαφορές, γ) 

την καταναγκαστική ή την παιδική 

εργασία, δ) τις κακές συνθήκες εργασίας 

των γεωργών, ε) τους κινδύνους για την 

υγεία και την ασφάλεια και τις επιπτώσεις 

των έμμεσων αλλαγών στη χρήση της γης, 

στοιχεία τα οποία υπό διαφορετικές 

συνθήκες θεωρούνται όλα εξαιρετικά 

σημαντικά· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό 

καταδεικνύει την ασυνέπεια των πολιτικών 

της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να 

αναπτύξει εκ νέου τις διαδικασίες 

αξιολόγησής της με πιο σφαιρικό τρόπο 

και να συμπεριλάβει αυτές τις πτυχές στη 

διαδικασία επαλήθευσης που εφαρμόζει 

για τα εθελοντικά συστήματα· ζητεί από 

την Επιτροπή να απαιτεί από τα 

εθελοντικά συστήματα να υποβάλλουν 

ετησίως, βάσει των οικείων 

δραστηριοτήτων πιστοποίησης, κάθε 
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συναφή πληροφορία σχετικά με τους 

προαναφερθέντες κινδύνους· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/36 

Τροπολογία  36 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 380 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

380. ζητεί από την Επιτροπή να 

προβλέψει, για την ΚΓΠ μετά το 2020, τη 

βελτίωση των κανόνων σχετικά με τους 

επιτόπιους ελέγχους πολλαπλής 

συμμόρφωσης και να καλέσει τα κράτη 

μέλη να διενεργούν τους υφιστάμενους 

διοικητικούς ελέγχους με αποτελεσματικό 

τρόπο, χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές 

διαθέσιμες πληροφορίες· εκτιμά ότι αυτό 

θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη 

στόχευση των βασικών σημείων ελέγχου· 

380. ζητεί από την Επιτροπή να 

βελτιώσει, για την ΚΓΠ μετά το 2020, 

τους κανόνες σχετικά με τους επιτόπιους 

ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης και να 

καλέσει τα κράτη μέλη να διενεργούν τους 

υφιστάμενους διοικητικούς ελέγχους με 

αποτελεσματικό τρόπο, α) 

χρησιμοποιώντας όλες τις σχετικές 

διαθέσιμες πληροφορίες και β) 

μειώνοντας στο ελάχιστο τον αριθμό των 

φορέων που συμμετέχουν σε αυτούς τους 

ελέγχους, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο ότι οι γεωργοί δεν θα βρεθούν σε 

μια κατάσταση, όπως για παράδειγμα 

αυτή που κυριαρχεί στην Ιρλανδία, όπου 

εμπλέκονται πολλοί διαφορετικοί φορείς, 

οι οποίοι μπορεί να έχουν ο καθένας τις 

δικές του προτεραιότητες, μπορούν να 

πραγματοποιούν επισκέψεις ανά πάσα 

στιγμή και οι οποίοι τελικά είναι 

υποκειμενικοί· εκτιμά ότι αυτό θα 

επιτρέψει την αποτελεσματικότερη 

στόχευση των βασικών σημείων ελέγχου· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/37 

Τροπολογία  37 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 382 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

382. ενθαρρύνει την Επιτροπή, μετά την 

έκθεση για τις επιδόσεις της ΚΓΠ, η οποία 

πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 

2018,να αναπτύξει μεθοδολογία για την 

αποτίμηση του κόστους της πολλαπλής 

συμμόρφωσης· 

382. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 

αναπτύξει μια τυποποιημένη μεθοδολογία 

αξιολόγησης της πολλαπλής 

συμμόρφωσης με στόχο τη μείωση της 

υποκειμενικότητας/της προκατάληψης 

των επιθεωρητών σε αυτές τις 

αξιολογήσεις, επισημαίνει δε ότι αυτή η 

τυποποιημένη μεθοδολογία πρέπει να 

αναπτυχθεί σε όλα τα κράτη μέλη· 

ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή, μετά 

την έκθεση για τις επιδόσεις της ΚΓΠ, η 

οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος 

του 2018, να αναπτύξει επίσης μια 

τυποποιημένη μεθοδολογία για την 

αποτίμηση του κόστους της πολλαπλής 

συμμόρφωσης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0160/38 

Τροπολογία  38 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0160/2017 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

2016/2208(DEC) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 395 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

395. εκφράζει απογοήτευση για το 

γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν 

ακόμη ενεργήσει συλλογικά προκειμένου 

να επισπεύσουν την κοινή προμήθεια του 

εμβολίου κατά της πανδημίας της γρίπης 

και αναγνωρίζει ότι η γρίπη είναι ζήτημα 

που απασχολεί τις υγειονομικές υπηρεσίες 

κάθε κράτους μέλους σε ετήσια βάση· 

θεωρεί ότι μια συντονισμένη προσέγγιση 

από όλα τα κράτη μέλη θα ωφελήσει την 

υγεία των πολιτών της Ένωσης και θα 

μειώσει τις δαπάνες· 

395. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη δεν 

έχουν ακόμη ενεργήσει συλλογικά 

προκειμένου να επισπεύσουν την κοινή 

προμήθεια του εμβολίου κατά της 

πανδημίας της γρίπης· αναγνωρίζει ότι η 

γρίπη είναι ζήτημα που απασχολεί τις 

υγειονομικές υπηρεσίες κάθε κράτους 

μέλους σε ετήσια βάση αλλά συνιστά, 

δεδομένου του κόστους των εμβολίων που 

αλλάζουν κάθε χρόνο, να διεξαχθεί 

εμπεριστατωμένη και πλήρως 

ανεξάρτητη (ιδίως από τις ίδιες τις 

φαρμακευτικές εταιρείες) μελέτη σχετικά 

με την αποτελεσματικότητα αυτών των 

εμβολίων· θεωρεί ότι μια συντονισμένη 

προσέγγιση από όλα τα κράτη μέλη θα 

ωφελήσει την υγεία των πολιτών της 

Ένωσης και θα μειώσει τις δαπάνες· 

Or. en 

 


