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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.3.2018 A8-0062/38 

Τροπολογία  38 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα III 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  14 α. υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ) αποδείχτηκε αναποτελεσματικό 

στο θέμα της μείωσης του επενδυτικού 

χάσματος στην Ένωση και τονίζει ότι τα 

θετικά αποτελέσματα που έχουν 

επιτευχθεί μέχρι στιγμής δεν επαρκούν 

και σε πολλές περιπτώσεις δεν αποφέρουν 

προσθετικότητα ή προστιθέμενη αξία σε 

σύγκριση με τα υφιστάμενα προγράμματα 

της ΕΤΕπ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 

διότι ο κατάλογος των έργων που έχουν 

επιλεγεί προς χρηματοδότηση στο 

πλαίσιο του ΕΤΣΕ περιλαμβάνει 

εγκαταστάσεις υποδομών με σοβαρές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως 

βιοδιυλιστήρια, χαλυβουργίες, 

εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης και 

αποθήκευσης αερίου και 

αυτοκινητοδρόμους· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/39 

Τροπολογία  39 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα III 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  20 α. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου σχετικά με τις 

κατευθυντήριες γραμμές του 

προϋπολογισμού για το 2019, όπου 

τονίζεται η ανάγκη για περαιτέρω 

εξορθολογισμό των διοικητικών δαπανών 

της ΕΕ· παροτρύνει όλα τα θεσμικά 

όργανα να μειώσουν, ή τουλάχιστον να 

παγώσουν, τις διοικητικές τους δαπάνες 

όσο το δυνατόν περισσότερο και να 

ζητούν χρηματοδότηση μόνο για 

δικαιολογημένες ανάγκες· υπενθυμίζει ότι 

η βαθύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των 

θεσμικών οργάνων και οργανισμών της 

ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής 

χρήσης υπηρεσιών, είναι αναγκαία για να 

εξοικονομήσουν πόρους και να κάνουν 

καλύτερη χρήση του προϋπολογισμού της 

ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/40 

Τροπολογία  40 

Marco Valli 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα III 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  26 α. υπογραμμίζει ότι οι πιστώσεις της 

Ένωσης δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 

αμφιλεγόμενων έργων που δεν έχουν 

πραγματική οικονομική, περιβαλλοντική 

και κοινωνική προστιθέμενη αξία, όπως η 

νέα σιδηροδρομική σύνδεση Λυών-

Τορίνο· 

Or. en 

 

 


