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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  56α. εκτιμά ότι η αποτελεσματική 

καταπολέμηση της διαφθοράς και της 

φοροδιαφυγής στην οποία επιδίδονται 

πολυεθνικές εταιρείες και πάμπλουτοι 

ιδιώτες θα μπορούσε να έχει ως 

αποτέλεσμα την επιστροφή στους 

εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών 

μελών ποσού ανερχόμενου, βάσει των 

υπολογισμών της Επιτροπής, σε 1 

τρισεκατομμύριο EUR κάθε χρόνο· 

σημειώνει ότι στο θέμα αυτό δεν υπάρχει 

πραγματικά καμία αντίδραση εκ μέρους 

της ΕΕ· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

59. επαναλαμβάνει, επομένως, την 

πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάπτυξης, καθώς και άλλα μέσα εκτός 

του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης, 

προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητά της, 

καθώς και η αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής 

πολιτικής της Ένωσης· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά 

κονδύλιά τους θα πρέπει να προστεθούν 

πάνω από τα συμφωνηθέντα ανώτατα όρια 

του ΠΔΠ, έτσι ώστε η εγγραφή αυτών των 

μέσων στον προϋπολογισμό να μην έχει 

δυσμενή επίπτωση ούτε στην 

χρηματοδότησή τους ούτε σε άλλες 

πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ· στην 

ουσία, επιδοκιμάζει την πρόταση για 

ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας στα 

οικονομικά της Ένωσης με τη μορφή 

ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, 

χωρίς να θίγεται ο μελλοντικός 

σχεδιασμός του· 

59. επαναλαμβάνει, επομένως, την 

πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ανάπτυξης, καθώς και άλλα μέσα εκτός 

του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν 

στον προϋπολογισμό της Ένωσης, 

προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητά της, 

καθώς και η αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής 

πολιτικής της Ένωσης· υπογραμμίζει, 

ωστόσο, ότι τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά 

κονδύλιά τους θα πρέπει να προστεθούν 

πάνω από τα συμφωνηθέντα ανώτατα όρια 

του ΠΔΠ, έτσι ώστε η εγγραφή αυτών των 

μέσων στον προϋπολογισμό να μην έχει 

δυσμενή επίπτωση ούτε στην 

χρηματοδότησή τους ούτε σε άλλες 

πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ· 

Or. en 

 

 


