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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0130/7 

Τροπολογία  7 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

— έχοντας υπόψη τη δήλωση 

αξιοπιστίας4 η οποία βεβαιώνει την 

ακρίβεια των λογαριασμών και τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των 

σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το 

Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 

2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

— έχοντας υπόψη τη δήλωση 

αξιοπιστίας4  η οποία βεβαιώνει την 

ακρίβεια των λογαριασμών και τη 

νομιμότητα και κανονικότητα των 

σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το 

Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 

2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

παρατεταμένη σύγχυση που προκάλεσε η 

πρακτική της έκδοσης δύο δηλώσεων 

αξιοπιστίας για την ίδια δέσμη 

λογαριασμών, 

__________________ __________________ 

4 ΕΕ C 322/2017 της 28.9.2017, σ. 10. 4 ΕΕ C 322/2017 της 28.9.2017, σ. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Τροπολογία  8 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. επισημαίνει τα πορίσματα του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την 

έλλειψη αποτελεσματικού οργανωτικού 

διαχωρισμού μεταξύ της νομισματικής 

πολιτικής και των εποπτικών λειτουργιών 

της ΕΚΤ, καθώς και την απουσία σαφών 

και αυστηρών κανόνων διακυβέρνησης 

ώστε να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις 

συμφερόντων, στοιχείο που ενισχύει τις 

ανησυχίες για την εγγενή σύγκρουση 

συμφερόντων μεταξύ του ρόλου που 

διαδραματίζει η ΕΚΤ στη διατήρηση της 

σταθερότητας του ευρώ, αφενός, και της 

προληπτικής εποπτείας που ασκεί επί των 

μεγάλων ευρωπαϊκών πιστωτικών 

ιδρυμάτων, αφετέρου· 

25. σημειώνει με ανησυχία τα 

πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

όσον αφορά την έλλειψη αποτελεσματικού 

οργανωτικού διαχωρισμού μεταξύ της 

νομισματικής πολιτικής και των εποπτικών 

λειτουργιών της ΕΚΤ, καθώς και την 

απουσία σαφών και αυστηρών κανόνων 

διακυβέρνησης ώστε να προλαμβάνονται 

οι συγκρούσεις συμφερόντων, στοιχείο 

που ενισχύει τις ανησυχίες για την εγγενή 

σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του 

ρόλου που διαδραματίζει η ΕΚΤ στη 

διατήρηση της σταθερότητας του ευρώ, 

αφενός, και της προληπτικής εποπτείας 

που ασκεί επί των μεγάλων ευρωπαϊκών 

πιστωτικών ιδρυμάτων, αφετέρου· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Τροπολογία  9 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. θεωρεί απαράδεκτο, από τη σκοπιά 

της λογοδοσίας, το γεγονός ότι η 

ελεγχόμενη μονάδα, δηλαδή η ΕΚΤ, θέλει 

να αποφασίζει η ίδια σε ποια έγγραφα 

μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εξωτερικοί 

ελεγκτές11 · καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΚΤ 

να συνεργάζεται πλήρως με το Ελεγκτικό 

Συνέδριο ως εξωτερικό ελεγκτή και να του 

παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στις 

πληροφορίες προκειμένου να 

συμμορφωθεί με τους προαναφερθέντες 

κανόνες· 

28. θεωρεί εντελώς απαράδεκτο, από 

τη σκοπιά της λογοδοσίας, το γεγονός ότι η 

ελεγχόμενη μονάδα, δηλαδή η ΕΚΤ, θέλει 

να αποφασίζει η ίδια σε ποια έγγραφα 

μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εξωτερικοί 

ελεγκτές11 · καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΚΤ 

να συνεργάζεται πλήρως με το Ελεγκτικό 

Συνέδριο ως εξωτερικό ελεγκτή και να του 

παρέχει απεριόριστη πρόσβαση στις 

πληροφορίες προκειμένου να 

συμμορφωθεί με τους προαναφερθέντες 

κανόνες· 

__________________ __________________ 

11 Για τα όρια στην πρόσβαση σε 

πληροφορίες, βλ. παράρτημα II της ειδικής 

έκθεσης. 

11 Για τα όρια στην πρόσβαση σε 

πληροφορίες, βλ. παράρτημα II της ειδικής 

έκθεσης. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Τροπολογία  10 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

68. χαιρετίζει τις φιλόδοξες δεσμεύσεις 

της Ένωσης για μείωση των εκπομπών της 

κατά τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με τα 

επίπεδα του 1990 έως το 2020 και κατά 40 

% έως το 2030, και για δαπάνη 

τουλάχιστον του 20 % του 

προϋπολογισμού της σε δράσεις σχετικές 

με το κλίμα τη δημοσιονομική περίοδο 

2014-2020· χαιρετίζει τη συνολική πρόοδο 

που έχει σημειωθεί· εκφράζει όμως τη 

λύπη του για την ύπαρξη, σύμφωνα με το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, σοβαρού κινδύνου να 

μην επιτευχθεί ο στόχος του 20 % του 

προϋπολογισμού· 

68. χαιρετίζει τις φιλόδοξες δεσμεύσεις 

της Ένωσης για μείωση των εκπομπών της 

κατά τουλάχιστον 20 % σε σύγκριση με τα 

επίπεδα του 1990 έως το 2020 και κατά 40 

% έως το 2030, και για δαπάνη 

τουλάχιστον του 20 % του 

προϋπολογισμού της σε δράσεις σχετικές 

με το κλίμα τη δημοσιονομική περίοδο 

2014-2020· χαιρετίζει τη συνολική πρόοδο 

που έχει σημειωθεί· εκφράζει όμως τη 

λύπη του για την ύπαρξη, σύμφωνα με το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, σοβαρού κινδύνου να 

μην επιτευχθεί ο στόχος του 20 % του 

προϋπολογισμού· εκφράζει επίσης τη 

λύπη του για το γεγονός ότι η επιδίωξη 

της σύναψης μειζόνων εμπορικών 

συμφωνιών όπως οι Mercosur, CETA, 

TTIP κ.λπ., οι οποίες αποδίδουν όλες 

μεγάλη έμφαση στις εξαγωγές και 

εισαγωγές τροφίμων, ενέχει την 

πιθανότητα ο αντίκτυπος όλων των 

επιπρόσθετων μεταφορών δια θαλάσσης, 

αέρος και ξηράς να αυξήσει τις 

παγκόσμιες εκπομπές· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Τροπολογία  11 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 69 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

69. θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία η 

Επιτροπή να εμμείνει στον ηγετικό της 

ρόλο και στη δέσμευσή της όσον αφορά 

ζητήματα κλιματικής αλλαγής μέσω της 

αποτελεσματικής εφαρμογής της 

συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και να 

εδραιώσει τη διεθνή αξιοπιστία και τα 

εργαλεία της για τη διαμόρφωση των 

κατάλληλων συνθηκών όσον αφορά την 

πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και την 

πράσινη διπλωματία τα προσεχή έτη· 

69. θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία η 

Επιτροπή να εμμείνει στον ηγετικό της 

ρόλο και στη δέσμευσή της όσον αφορά 

ζητήματα κλιματικής αλλαγής μέσω της 

αποτελεσματικής εφαρμογής της 

συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και να 

εδραιώσει τη διεθνή αξιοπιστία και τα 

εργαλεία της για τη διαμόρφωση των 

κατάλληλων συνθηκών όσον αφορά την 

πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και την 

πράσινη διπλωματία τα προσεχή έτη, και, 

στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να αξιολογήσει η 

Επιτροπή τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο 

των πολυάριθμων υπό εξέλιξη 

διαπραγματεύσεών της για τη σύναψη 

εμπορικών συμφωνιών στους στόχους 

της συμφωνίας του Παρισιού· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Τροπολογία  12 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 247 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 247α. Ενόψει του Brexit, καλεί την 

Επιτροπή να ποσοτικοποιήσει - έστω και 

βάσει εκτιμήσεων - τα αλιευτικά πεδία 

του Ηνωμένου Βασιλείου που πιθανόν θα 

χάσει η Ένωση και να ποσοτικοποιήσει 

επίσης - πάλι έστω και βάσει εκτιμήσεων 

- την πιθανή απώλεια όσον αφορά τα 

διάφορα είδη και, τέλος, να αξιολογήσει 

τον πιθανό αντίκτυπο στα εναπομένοντα 

αλιευτικά πεδία της Ένωσης, ανά κράτος 

μέλος· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Τροπολογία  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 282 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

282. δεδομένου ότι η πρόσβαση σε 

πόσιμο νερό καλής ποιότητας είναι μία από 

τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες των πολιτών, 

τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την καλύτερη παρακολούθηση της 

κατάστασης, ιδίως όσον αφορά τις μικρές 

ζώνες παροχής νερού, οι οποίες βρίσκονται 

πλησιέστερα στους τελικούς χρήστες· 

υπενθυμίζει ότι το πόσιμο νερό κακής 

ποιότητας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 

υγεία των Ευρωπαίων πολιτών· 

282. δεδομένου ότι η εύκολη πρόσβαση 

σε δημόσια παρεχόμενο πόσιμο νερό 

καλής ποιότητας είναι μία από τις πιο 

στοιχειώδεις ανάγκες των πολιτών, τονίζει 

ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη 

παρακολούθηση της κατάστασης, ιδίως 

όσον αφορά τις μικρές ζώνες παροχής 

νερού, οι οποίες βρίσκονται πλησιέστερα 

στους τελικούς χρήστες· υπενθυμίζει ότι το 

πόσιμο νερό κακής ποιότητας μπορεί να 

θέσει σε κίνδυνο την υγεία των Ευρωπαίων 

πολιτών· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Τροπολογία  14 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 286 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

286. επισημαίνει το κρίσιμο γεγονός ότι 

οι τιμολογιακές πολιτικές για το νερό 

πρέπει να ενισχύουν την αποδοτικότητα 

και να εξασφαλίζουν την ανάκτηση του 

το κόστους της χρήσης του νερού· 

σημειώνει ότι είναι ευθύνη των κρατών 

μελών να παρέχουν οικονομικά προσιτό 

και υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό για 

όλους τους πολίτες τους, δεδομένου ότι το 

νερό αποτελεί κοινό αγαθό και ανθρώπινο 

δικαίωμα· 

286. επισημαίνει το κρίσιμο γεγονός ότι 

οι τιμολογιακές πολιτικές για το νερό 

πρέπει να ενισχύουν την αποδοτικότητα 

της χρήσης του νερού, μεταξύ άλλων 

μέσω της γενικής φορολογίας· σημειώνει 

ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να 

παρέχουν οικονομικά προσιτό και υψηλής 

ποιότητας πόσιμο νερό για όλους τους 

πολίτες τους, δεδομένου ότι το νερό 

αποτελεί κοινό αγαθό και ανθρώπινο 

δικαίωμα· 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Τροπολογία  15 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 326 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

326. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε 

περιορισμένη μόνο εντολή όσον αφορά τον 

έλεγχο της χρηματοδοτικής συνδρομής 

της Ένωσης προς την Ελλάδα, την οποία 

διαχειρίστηκε η Τρόικα που απαρτίζεται 

από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ, καθώς και 

για το γεγονός ότι δεν έλαβε επαρκείς 

πληροφορίες από την ΕΚΤ· προτρέπει την 

ΕΚΤ, στο πνεύμα της αμοιβαίας 

συνεργασίας, να παρέχει πληροφορίες που 

να επιτρέπουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο να 

έχει μια ευρύτερη εικόνα της χρήσης των 

κονδυλίων της Ένωσης· 

326. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε 

περιορισμένη μόνο εντολή όσον αφορά τον 

έλεγχο των χρηματοδοτικών δανείων της 

Ένωσης προς την Ελλάδα, την οποία 

διαχειρίστηκε η Τρόικα που απαρτίζεται 

από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ, καθώς και 

για το γεγονός ότι δεν έλαβε επαρκείς 

πληροφορίες από την ΕΚΤ· προτρέπει την 

ΕΚΤ, στο πνεύμα της αμοιβαίας 

συνεργασίας, να παρέχει πληροφορίες που 

να επιτρέπουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο να 

έχει μια ευρύτερη εικόνα της χρήσης των 

κονδυλίων της Ένωσης· 

Or. en 



 

AM\1150711EL.docx  PE618.427v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.4.2018 A8-0130/16 

Τροπολογία  16 

Luke Ming Flanagan, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της 

Επιτροπής για το 2016 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 327 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

327. αναγνωρίζει την περίπλοκη 

οικονομική κατάσταση σε όλη την Ευρώπη 

και ιδίως τη δύσκολη πολιτική 

κατάσταση στην Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης της 

χρηματοδοτικής βοήθειας της Ένωσης, 

παράγοντες που είχαν άμεσο αντίκτυπο 

στην αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 

της βοήθειας· 

327. αναγνωρίζει την περίπλοκη 

οικονομική κατάσταση σε όλη την Ευρώπη 

κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η 

οποία επιδεινώθηκε στην Ελλάδα λόγω 

των αποφάσεων που έλαβε η ΕΚΤ να 

αποκλείσει την Ελλάδα από το 

πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της και η 

οποία είχε άμεσο αρνητικό αντίκτυπο 

στην αποτελεσματικότητα των δανείων 

που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα· 

Or. en 

 

 


