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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

7.2.2019 A8-0043/437

Τροπολογία 437
Steeve Briois
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση 
των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες και να 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την εναρμόνιση των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας για προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων και στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
στην ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Τα Ταμεία 

(5) Οι οριζόντιες αρχές, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και στο 
άρθρο 10 της ΣΛΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, θα 
πρέπει να τηρούνται κατά την εκτέλεση 
των Ταμείων, λαμβανομένου υπόψη του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να τηρούν τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες και να 
εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης και 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την εναρμόνιση των απαιτήσεων 
προσβασιμότητας για προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
θα πρέπει να στοχεύουν στην εξάλειψη 
των ανισοτήτων και στην προώθηση της 
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
στην ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου, καθώς και στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Τα Ταμεία 
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δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις 
που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή 
διακρίσεων. Οι στόχοι των Ταμείων θα 
πρέπει να επιδιώκονται στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης 
από την Ένωση του στόχου της 
διατήρησης, της προστασίας και της 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 
11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί 
η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι 
πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 
και 108 της ΣΛΕΕ.

δεν θα πρέπει να υποστηρίζουν δράσεις 
που συμβάλλουν σε οποιαδήποτε μορφή 
διακρίσεων. Η εξαίρεση της υποδοχής και 
της ένταξης παράνομων μεταναστών από 
την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν 
συνιστά, ωστόσο, διάκριση. Οι στόχοι των 
Ταμείων θα πρέπει να επιδιώκονται στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της 
προώθησης από την Ένωση του στόχου 
της διατήρησης, της προστασίας και της 
βελτίωσης της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 
11 και το άρθρο 191 παράγραφος 1 της 
ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Για να προστατευτεί 
η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς, οι 
πράξεις προς όφελος επιχειρήσεων θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 107 
και 108 της ΣΛΕΕ.
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7.2.2019 A8-0043/438

Τροπολογία 438
Steeve Briois
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 
βραβείων, έμμεσης διαχείρισης και 
προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων. 
Οι κανόνες που εγκρίθηκαν βάσει του 
άρθρου 322 της ΣΛΕΕ αφορούν επίσης 
την προστασία του προϋπολογισμού της 
Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 
ανεπαρκειών όσον αφορά το κράτος 
δικαίου στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι ο 
σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση.

(6) Στον παρόντα κανονισμό 
εφαρμόζονται οι οριζόντιοι 
δημοσιονομικοί κανόνες που εγκρίθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο βάσει του άρθρου 322 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες αυτοί 
θεσπίζονται στον δημοσιονομικό 
κανονισμό και ορίζουν συγκεκριμένα τη 
διαδικασία για τον καθορισμό και την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού μέσω 
επιχορηγήσεων, δημοσίων συμβάσεων, 
βραβείων, έμμεσης διαχείρισης και 
προβλέπουν ελέγχους σχετικά με την 
ευθύνη των δημοσιονομικών παραγόντων.
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7.2.2019 A8-0043/439

Τροπολογία 439
Steeve Briois
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Σε ενωσιακό επίπεδο, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό 
της οικονομικής πολιτικής συνιστά το 
πλαίσιο για τον καθορισμό εθνικών 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης και την 
παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν τις δικές τους 
εθνικές στρατηγικές πολυετών επενδύσεων 
προς στήριξη αυτών των προτεραιοτήτων 
μεταρρύθμισης. Οι στρατηγικές αυτές θα 
πρέπει να παρουσιάζονται μαζί με τα 
ετήσια εθνικά μεταρρυθμιστικά 
προγράμματα για τον καθορισμό και τον 
συντονισμό των επενδυτικών σχεδίων 
προτεραιότητας που πρόκειται να 
υποστηριχθούν από εθνική και ενωσιακή 
χρηματοδότηση. Επίσης, θα χρησιμεύσουν 
ώστε να αξιοποιηθεί η ενωσιακή 
χρηματοδότηση με συνεκτικό τρόπο και να 
μεγιστοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της 
χρηματοδοτικής υποστήριξης που θα 
ληφθεί ιδίως από τα Ταμεία, την 
Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης 
Επενδύσεων και τον μηχανισμό InvestEU.

(12) Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τις 
δικές τους εθνικές στρατηγικές πολυετών 
επενδύσεων προς στήριξη αυτών των 
προτεραιοτήτων μεταρρύθμισης. Οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να 
παρουσιάζονται μαζί με τα ετήσια εθνικά 
μεταρρυθμιστικά προγράμματα για τον 
καθορισμό και τον συντονισμό των 
επενδυτικών σχεδίων προτεραιότητας που 
πρόκειται να υποστηριχθούν από εθνική 
και ενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, θα 
χρησιμεύσουν ώστε να αξιοποιηθεί η 
ενωσιακή χρηματοδότηση με συνεκτικό 
τρόπο και να μεγιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία της χρηματοδοτικής 
υποστήριξης που θα ληφθεί ιδίως από τα 
Ταμεία, την Ευρωπαϊκή Λειτουργία 
Σταθεροποίησης Επενδύσεων και τον 
μηχανισμό InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Τροπολογία 440
Steeve Briois
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
υποβάλλει ειδικές ανά χώρα συστάσεις 
στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
ενσωμάτωση των εν λόγω συστάσεων 
στη χάραξη εθνικής πολιτικής δεν πρέπει 
επ’ ουδενί να συνιστά προϋπόθεση για 
την απόκτηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα 
οποία επίσης χρηματοδοτούνται εξ 
ολοκλήρου από τις εθνικές συνεισφορές 
των κρατών μελών.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Τροπολογία 441
Steeve Briois
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Η πολιτική συνοχής αποσκοπεί 
στη μείωση των ενδοπεριφερειακών και 
διαπεριφερειακών ανισοτήτων εντός της 
Ένωσης μέσω των ευρωπαϊκών 
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. 
Η τιμωρία δυνητικών δικαιούχων απλώς 
και μόνο επειδή οι εθνικές αρχές 
ενδέχεται να μην ικανοποιούν τις 
προσδοκίες της Επιτροπής είναι σε πλήρη 
αντίφαση με τους στόχους της πολιτικής 
για τη συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό είναι, 
επομένως, αναγκαίο να απορριφθεί κάθε 
μορφή μακροοικονομικών προϋποθέσεων 
που παρέχει στην Επιτροπή τη διακριτική 
ευχέρεια να προβεί σε αναστολή των 
πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και 
των πιστώσεων πληρωμών προς τα 
κράτη μέλη που δεν είναι διατεθειμένα να 
εφαρμόσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που συνιστώνται στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Or. en
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

7.2.2019 A8-0043/442

Τροπολογία 442
Steeve Briois
εξ ονόματος της Ομάδας ENF

Έκθεση A8-0043/2019
Andrey Novakov
Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και 
δημοσιονομικοί κανόνες αυτών
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
σχετικές ειδικές ανά χώρα συστάσεις που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 121 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και οι σχετικές 
συστάσεις του Συμβουλίου που 
εκδίδονται βάσει του άρθρου 148 
παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ («CSR») 
λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση 
των εγγράφων προγραμματισμού. Κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 
προγραμματισμού 2021-2027 («περίοδος 
προγραμματισμού»), τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παρουσιάζουν τακτικά στην 
επιτροπή παρακολούθησης και στην 
Επιτροπή την πρόοδο όσον αφορά την 
υλοποίηση των προγραμμάτων που 
υποστηρίζουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις. Στη διάρκεια ενδιάμεσης 
επανεξέτασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει, 
μεταξύ άλλων, να εξετάσουν την ανάγκη 
για τροποποιήσεις του προγράμματος για 
να ληφθούν υπόψη σχετικές ειδικές ανά 
χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν ή 
τροποποιήθηκαν από την αρχή της 
περιόδου προγραμματισμού.

διαγράφεται

Or. en


