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8.11.2018 A8-0358/78 

Τροπολογία  78 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 

συμφωνίας 

(2018/0166R) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Εάν είναι απαραίτητο να 

παρασχεθούν οι εγγυήσεις που 

προέρχονται από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης για 

χρηματοδοτική συνδρομή σε κράτη μέλη 

η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 

άρθρο  1] του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxx/201x] του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου («δημοσιονομικός 

κανονισμός»), το αναγκαίο ποσό θα 

πρέπει να παρασχεθεί πέραν των 

ανώτατων ορίων των πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων και των 

πιστώσεων πληρωμών του ΠΔΠ, αφού 

τηρηθεί το ανώτατο όριο των ιδίων 

πόρων. 

διαγράφεται 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Τροπολογία  79 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 

συμφωνίας 

(2018/0166R) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι ακόλουθοι ειδικοί μηχανισμοί 

είναι απαραίτητοι για να μπορεί η Ένωση 

να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες 

καταστάσεις ή για να μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν σαφώς προσδιορισμένες 

δαπάνες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των 

διαθέσιμων ανώτατων ορίων ενός ή 

περισσότερων τομέων όπως καθορίζονται 

στο ΠΔΠ, προκειμένου να καθίσταται 

δυνατή η ομαλή διεξαγωγή της 

διαδικασίας του προϋπολογισμού: το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το 

συνολικό περιθώριο ανάληψης 

υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό), ο 

μηχανισμός ευελιξίας και το περιθώριο για 

απρόβλεπτες ανάγκες. Το Αποθεματικό 

Επείγουσας Βοήθειας δεν προορίζεται να 

αντιμετωπίζει τις συνέπειες των κρίσεων 

που είναι σχετικές με την αγορά και οι 

οποίες πλήττουν τη γεωργική παραγωγή ή 

διανομή. Συνεπώς, θα πρέπει να 

(7) Οι ακόλουθοι ειδικοί μηχανισμοί 

είναι απαραίτητοι για να μπορεί η Ένωση 

να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες 

καταστάσεις ή για να μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν σαφώς προσδιορισμένες 

δαπάνες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 

χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των 

διαθέσιμων ανώτατων ορίων ενός ή 

περισσότερων τομέων όπως καθορίζονται 

στο ΠΔΠ, προκειμένου να καθίσταται 

δυνατή η ομαλή διεξαγωγή της 

διαδικασίας του προϋπολογισμού: το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο 

Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας, το 

συνολικό περιθώριο ανάληψης 

υποχρεώσεων (ενωσιακό αποθεματικό), ο 

μηχανισμός ευελιξίας, το πρόγραμμα 

υποστήριξης της εξόδου από το ευρώ και 

το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες. Το 

Αποθεματικό Επείγουσας Βοήθειας δεν 

προορίζεται να αντιμετωπίζει τις συνέπειες 

των κρίσεων που είναι σχετικές με την 

αγορά και οι οποίες πλήττουν τη γεωργική 
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προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη 

δυνατότητα εγγραφής πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων και των 

αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών στον 

προϋπολογισμό πέραν των ανώτατων 

ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ όπου 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι 

ειδικοί μηχανισμοί. 

παραγωγή ή διανομή. Συνεπώς, θα πρέπει 

να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για τη 

δυνατότητα εγγραφής πιστώσεων 

ανάληψης υποχρεώσεων και των 

αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών στον 

προϋπολογισμό πέραν των ανώτατων 

ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ όπου 

είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι 

ειδικοί μηχανισμοί. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Τροπολογία  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει 

συμφωνίας 

(2018/0166R) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες 

για άλλες περιπτώσεις που απαιτούν 

ενδεχομένως προσαρμογή του ΠΔΠ. Οι εν 

λόγω προσαρμογές μπορεί να αφορούν την 

καθυστερημένη έγκριση νέων κανόνων ή 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης ή μπορεί να 

αφορούν μέτρα που συνδέονται με την 

ορθή οικονομική διακυβέρνηση ή με την 

προστασία του προϋπολογισμού της 

Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 

ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 

στα κράτη μέλη, τα οποία εγκρίνονται 

σύμφωνα με τις σχετικές βασικές 

πράξεις. 

(9) Θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες 

για άλλες περιπτώσεις που απαιτούν 

ενδεχομένως προσαρμογή του ΠΔΠ. Οι εν 

λόγω προσαρμογές μπορεί να αφορούν την 

καθυστερημένη έγκριση νέων κανόνων ή 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης. 

Or. pt 

 

 


