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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

16.10.2019 A9-0017/1

Τροπολογία 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι, με το ψήφισμά του 
της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020, 
το Κοινοβούλιο καθόρισε σαφείς πολιτικές 
προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό 
του 2020, ώστε αυτός να αποτελέσει 
γέφυρα προς το μέλλον της Ευρώπης και 
φορέα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας· 
επιβεβαιώνει την αταλάντευτη 
προσήλωσή του σε τούτες τις 
προτεραιότητες και καθορίζει τη θέση 
που ακολουθεί με σκοπό να εξασφαλιστεί 
το κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης 
για την υλοποίησή τους·

1. σημειώνει ότι, με το ψήφισμά του 
της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τις 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020, 
το Κοινοβούλιο καθόρισε σαφείς πολιτικές 
προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό 
του 2020·
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16.10.2019 A9-0017/2

Τροπολογία 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης δεν παρέχει 
συγκεκριμένες απαντήσεις στις πολιτικές 
προτεραιότητες των πολιτών· επισημαίνει 
ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και 
είναι πεπεισμένο ότι οι πολίτες της 
Ένωσης αναμένουν ότι ο προϋπολογισμός 
του 2020 θα είναι πιο αποδοτικός και 
διαφανής, θα βασίζεται στις επιδόσεις 
και θα προβλέπει συγκεκριμένες μειώσεις 
στις διοικητικές δαπάνες και θα 
εξασφαλίζει αποτελεσματική και 
υπεύθυνη χρήση των χρημάτων των 
φορολογουμένων· υπογραμμίζει, επίσης, 
την ανάγκη ορθής αξιολόγησης σχετικά 
με το ποια κονδύλια θα ήταν καλύτερο να 
υπάγονται σε εθνική διαχείριση, ούτως 
ώστε να τηρείται πλήρως η αρχή της 
επικουρικότητας·
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16.10.2019 A9-0017/3

Τροπολογία 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. διατυπώνει εκ νέου την άποψή του, 
σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός 
του 2020 οφείλει να προετοιμάσει το 
έδαφος για το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 και να 
αποτελέσει μια καλή αφετηρία για τη νέα 
γενιά προγραμμάτων και πολιτικών της 
Ένωσης· υπενθυμίζει εξάλλου ότι το 2020 
είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος 
ΠΔΠ και άρα μια τελευταία ευκαιρία για 
να προσπαθήσει η Ένωση να υλοποιήσει 
τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχει θέσει 
για την περίοδο αυτή, όπως η επίτευξη 
του στόχου της για το κλίμα και η 
εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ καθώς και η 
υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της 
Ένωσης πρέπει να αξιολογεί και να 
ενσωματώνει τον πλήρη αντίκτυπο των 
πολιτικών της Ένωσης στην ισότητα των 
φύλων (συνεκτίμηση της διάστασης του 
φύλου στον προϋπολογισμό), 
προωθώντας με τον τρόπο αυτό την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
και τις ίσες ευκαιρίες·

2. διατυπώνει εκ νέου την άποψή του, 
σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός 
του 2020 οφείλει να προετοιμάσει το 
έδαφος για το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027·
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Τροπολογία 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. λαμβάνει υπόψη του τη θέση του 
Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ, βάσει της 
οποίας προβλέπεται περικοπή 1,51 
δισεκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων σε σύγκριση με 
την πρόταση της Επιτροπής· εκτιμά ότι οι 
περικοπές του Συμβουλίου αντιβαίνουν 
πλήρως στις προτεραιότητες της 
Ένωσης, δεν δικαιολογούνται από άποψη 
ικανότητας απορρόφησης και επιδιώκουν 
απλώς να αντιστρέψουν όλες τις ειδικές 
αυξήσεις που ζήτησε και απέσπασε το 
Κοινοβούλιο τα προηγούμενα οικονομικά 
έτη· αποφασίζει συνεπώς να επαναφέρει 
κατά κανόνα τις πιστώσεις όλων των 
κονδυλίων που περιέκοψε το Συμβούλιο 
στα επίπεδα του ΣΠ, για λειτουργικές και 
διοικητικές δαπάνες εξίσου, και να λάβει 
το ΣΠ ως αφετηρία για τη δική του θέση·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τη θέση του Συμβουλίου σχετικά με το ΣΠ, 
βάσει της οποίας προβλέπεται περικοπή 
1,51 δισεκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων σε σύγκριση με 
την πρόταση της Επιτροπής και ζητεί 
αποτελεσματική επανεξέταση των 
δαπανών, προκειμένου να 
εξοικονομούνται όσο το δυνατόν 
περισσότεροι πόροι σε έργα τα οποία, 
μέχρι σήμερα, δεν έχουν δείξει ότι 
δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη 
αξία·
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Τροπολογία 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
εξ ονόματος της Ομάδας ID

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. υιοθετεί, κατά κανόνα, τις 
εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις 
δημοσιονομικές ανάγκες των 
αποκεντρωμένων οργανισμών· εκτιμά, 
συνεπώς, ότι οποιεσδήποτε περικοπές 
προτείνει το Συμβούλιο θα θέσουν σε 
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των 
οργανισμών και θα παρακωλύσουν την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους· 
προτείνει στοχευμένες αυξήσεις του 
ύψους των πιστώσεων εκείνων των 
οργανισμών που καλούνται να αναλάβουν 
πρόσθετα καθήκοντα ή που 
αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο 
εργασίας λόγω των αναδυόμενων 
προκλήσεων·

11. ζητεί πλήρη αναθεώρηση του 
ρόλου των ευρωπαϊκών οργανισμών, που 
θα θέτει το ερώτημα σχετικά με το κατά 
πόσον τα καθήκοντα και οι στόχοι τους 
μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα από 
τις υφιστάμενες γενικές διευθύνσεις της 
Επιτροπής ή από τα κράτη μέλη, 
προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη 
ρόλων και δαπανών και να ενισχυθεί 
επίσης η διαφάνεια·
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