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Τροπολογία 1
Gunnar Beck

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα 
να καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας 
και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
αύξηση της παραγωγικότητας, να 
συνεχίσει να διασφαλίζει τη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή 
δημόσια οικονομικά, και να εμβαθύνει την 
ενιαία αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης (ΟΝΕ)·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στη δημιουργία κλίματος 
επενδύσεων υψηλής ποιότητας και να 
συνεχίσει να διασφαλίζει τη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή 
δημόσια οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 2
Manon Aubry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα 
να καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας 
και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
αύξηση της παραγωγικότητας, να 
συνεχίσει να διασφαλίζει τη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τα 
υγιή δημόσια οικονομικά, και να 
εμβαθύνει την ενιαία αγορά, καθώς και 
την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
και η χρηματοδότηση για την οικονομική 
και νομισματική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλουν στην 
πλήρη απασχόληση, στην πάταξη της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και 
στη μείωση των ανισοτήτων·
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Or. fr

Τροπολογία 3
José Gusmão

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα 
να καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας 
και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
αύξηση της παραγωγικότητας, να 
συνεχίσει να διασφαλίζει τη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή 
δημόσια οικονομικά, και να εμβαθύνει την 
ενιαία αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης (ΟΝΕ)·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει σε ισορροπημένες 
μακροοικονομικές πολιτικές, 
συγκεκριμένα για τη μείωση των 
κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην 
Ένωση και στα κράτη μέλη της, να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση 
της παραγωγικότητας, να διασφαλίσει τη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή 
δημόσια οικονομικά, να προωθήσει τη 
συνοχή και να αντιμετωπίσει τις 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, την 
κρίση λόγω της κλιματικής αλλαγής και 
τις διαρθρωτικές ελλείψεις της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

Or. en

Τροπολογία 4
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα 
να καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας 
και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που προσδοκούν οι 
Ευρωπαίοι πολίτες, και συγκεκριμένα να 
διευκολύνει τη μεγέθυνση στις χώρες με 
αναπτυξιακή υστέρηση, με στόχο να 
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αύξηση της παραγωγικότητας, να 
συνεχίσει να διασφαλίζει τη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τα 
υγιή δημόσια οικονομικά, και να 
εμβαθύνει την ενιαία αγορά, καθώς και 
την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)·

μειωθούν οι ασύμμετρες δημοσιονομικές 
ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών· 
θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2020 θα 
πρέπει να είναι πιο αποδοτικός και 
διαφανής, να βασίζεται στις επιδόσεις και 
να εισαγάγει συγκεκριμένες μειώσεις όσον 
αφορά τις διοικητικές δαπάνες και τη 
χρηματική σπατάλη·

Or. en

Τροπολογία 5
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Alfred Sant
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση 
της παραγωγικότητας, να συνεχίσει να 
διασφαλίζει τη μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα υγιή δημόσια 
οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία 
αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
παραγωγικότητα, καθώς και τη βιώσιμη 
και χωρίς διακρίσεις μεγέθυνση, να 
συνεχίσει να διασφαλίζει την υγιή 
μακροοικονομική σταθερότητα των 
δημόσιων οικονομικών, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την ευέλικτη εφαρμογή του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
και να εμβαθύνει την ενιαία αγορά, καθώς 
και την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)·

Or. en

Τροπολογία 6
Aurore Lalucq
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα 
να καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας 
και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
αύξηση της παραγωγικότητας, να 
συνεχίσει να διασφαλίζει τη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή 
δημόσια οικονομικά, και να εμβαθύνει την 
ενιαία αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης (ΟΝΕ)·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εστίαση σε 
παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις, ώστε 
να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο 
πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, 
και να συνεχίσει να διασφαλίζει τη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή 
δημόσια οικονομικά, και να εμβαθύνει την 
ενιαία αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης (ΟΝΕ)·

Or. fr

Τροπολογία 7
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση 
της παραγωγικότητας, να συνεχίσει να 
διασφαλίζει τη μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα υγιή δημόσια 
οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία 
αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συνεκτιμήσει, κατά το δυνατόν, τους 
ευρωπαϊκούς κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς στόχους όσον αφορά 
την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων που 
περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, 
και συγκεκριμένα να υποστηρίξει 
ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις 
υψηλής ποιότητας και μεταρρυθμίσεις που 
ενισχύουν την αύξηση της 
παραγωγικότητας, μειώνουν τις 
ανισότητες, ενισχύουν την κοινωνική 
συνοχή και συνεχίζουν να διασφαλίζουν 
τη μακροοικονομική σταθερότητα και τα 
υγιή δημόσια οικονομικά, και παράλληλα 
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εμβαθύνουν την ενιαία αγορά και την 
ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)·

Or. en

Τροπολογία 8
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση 
της παραγωγικότητας, να συνεχίσει να 
διασφαλίζει τη μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα υγιή δημόσια 
οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία 
αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
παραγωγικότητα και προωθούν τη 
μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα, 
να συνεχίσει να διασφαλίζει τη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή 
δημόσια οικονομικά, και να εμβαθύνει και 
να ενισχύσει την ενιαία αγορά, 
συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής 
συνιστώσας, καθώς και την ολοκλήρωση 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης (ΟΝΕ)·

Or. en

Τροπολογία 9
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
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Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση 
της παραγωγικότητας, να συνεχίσει να 
διασφαλίζει τη μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα υγιή δημόσια 
οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία 
αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας, για 
παράδειγμα σε νεοφυείς επιχειρήσεις και 
ΜΜΕ, και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν 
την αύξηση της παραγωγικότητας, να 
συνεχίσει να διασφαλίζει τη 
μακροοικονομική σταθερότητα και τα υγιή 
δημόσια οικονομικά, και παράλληλα να 
εμβαθύνει και να ολοκληρώσει την ενιαία 
αγορά, καθώς και να διασφαλίσει την 
ολοκλήρωση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), με στόχο 
την ανανέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και την υλοποίηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 10
Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση 
της παραγωγικότητας, να συνεχίσει να 
διασφαλίζει τη μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα υγιή δημόσια 
οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία 
αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ενισχύουν την αύξηση της 
παραγωγικότητας και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας, όπως ορίζει η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», να συνεχίσει 
να διασφαλίζει τη μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα υγιή δημόσια 
οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία 
αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

Or. fr
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Τροπολογία 11
Eugen Jurzyca
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση 
της παραγωγικότητας, να συνεχίσει να 
διασφαλίζει τη μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα υγιή δημόσια 
οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία 
αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση 
της παραγωγικότητας, να συνεχίσει να 
διασφαλίζει τη μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα υγιή δημόσια 
οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία 
αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)· υπενθυμίζει ότι οι διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις είναι καίριας σημασίας 
για την εκπλήρωση αυτών των 
προτεραιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 12
Markus Ferber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την αύξηση 
της παραγωγικότητας, να συνεχίσει να 
διασφαλίζει τη μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα υγιή δημόσια 
οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία 

1. ζητεί ο προϋπολογισμός του 2020 
να συμβάλει στην εκπλήρωση των 
προτεραιοτήτων που περιγράφονται στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, και συγκεκριμένα να 
καλύψει επενδύσεις υψηλής ποιότητας και 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα και την αύξηση της 
παραγωγικότητας, να συνεχίσει να 
διασφαλίζει τη μακροοικονομική 
σταθερότητα και τα υγιή δημόσια 
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αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

οικονομικά, και να εμβαθύνει την ενιαία 
αγορά, καθώς και την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΟΝΕ)·

Or. en

Τροπολογία 13
José Gusmão

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός του 
2020 θα πρέπει να σηματοδοτεί και να 
ενσωματώνει την ενίσχυση της 
καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής· 
επισημαίνει ότι ορισμένες πολιτικές για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής διαδραματίζουν επίσης 
στρατηγικό ρόλο στην προώθηση της 
μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς, των 
ποιοτικών θέσεων εργασίας και της 
μείωσης των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών μεταξύ κρατών μελών· 
υπογραμμίζει την ανάγκη να ξεκινήσουν 
οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση 
των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής και να 
παρασχεθούν επαρκείς πόροι για τον 
σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 14
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Alfred Sant
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 
2020 θα πρέπει να προβλέψει την 
ανακοίνωση της προτεινόμενης 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
όσον αφορά τον επαναπροσδιορισμό του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε μέσο που θα 
ενσωματώνει τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών·

Or. en

Τροπολογία 15
Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
ενταθούν οι προσπάθειες που στοχεύουν 
στην πλήρη υλοποίηση των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, και επίσης να 
ενισχυθεί ο βασικός ρόλος που μπορεί να 
διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
στην υλοποίηση των ΣΒΑ·

Or. fr

Τροπολογία 16
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Alfred Sant
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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1β. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της 
ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει 
την οικονομική ανάκαμψη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να παρέχει 
επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση 
διεθνικών προκλήσεων όπως η κλιματική 
αλλαγή και η μετανάστευση·

Or. en

Τροπολογία 17
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό και την εποπτεία των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
για τη διαφανή επικοινωνία με τους 
πολίτες της ΕΕ·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 18
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό και την εποπτεία των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
για τη διαφανή επικοινωνία με τους 
πολίτες της ΕΕ·

2. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό και την εποπτεία των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
για τη διαφανή επικοινωνία με τους 
πολίτες της ΕΕ και τις σχετικές 
δραστηριότητες προβολής· υπενθυμίζει 
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την ανάγκη να βελτιωθούν η ποιότητα και 
η επιλογή γλωσσών των διαδικτυακά 
παρεχόμενων πληροφοριών, ώστε να 
αντικατοπτρίζονται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια οι συχνές ερωτήσεις των 
πολιτών και να δίνονται πειστικές 
απαντήσεις με επιχειρηματολογική βάση 
στις επικρίσεις σε βάρος του ευρώ και 
της νομισματικής ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 19
Markus Ferber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό και την εποπτεία των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
για τη διαφανή επικοινωνία με τους 
πολίτες της ΕΕ·

2. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό και την εποπτεία των 
μακροοικονομικών πολιτικών, για την 
τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων 
και του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης, καθώς και για τη διαφανή 
επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 20
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό και την εποπτεία των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
για τη διαφανή επικοινωνία με τους 

2. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό και την εποπτεία των 
μακροοικονομικών πολιτικών και την 
καταπολέμηση του οικονομικού 
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πολίτες της ΕΕ· εγκλήματος και της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, καθώς και για τη 
διαφανή επικοινωνία με τους πολίτες της 
ΕΕ όσον αφορά αυτά τα μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 21
Manon Aubry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό και την εποπτεία των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
για τη διαφανή επικοινωνία με τους 
πολίτες της ΕΕ·

2. τονίζει ότι έχει σημασία η 
διαφανής επικοινωνία με τους πολίτες 
της ΕΕ όσον αφορά την οικονομική και 
νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 22
José Gusmão

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό και την εποπτεία των 
μακροοικονομικών πολιτικών καθώς και 
για τη διαφανή επικοινωνία με τους 
πολίτες της ΕΕ·

2. τονίζει ότι έχει σημασία να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον 
συντονισμό ισορροπημένων και 
συμμετρικών μακροοικονομικών 
πολιτικών καθώς και για τη διαφανή 
επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 23
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ενισχυθεί η κοινωνικά ισορροπημένη, 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και 
μεγέθυνση, καθώς και να συνεκτιμηθούν 
η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα, 
ενώ παράλληλα επιδιώκονται 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών 
οικονομιών και διευκολύνεται η 
πρόσβαση των ΜΜΕ στη 
χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων με την 
τήρηση των προαναφερθεισών 
δημοσιονομικών προτεραιοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 24
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. ζητεί επιπλέον να συμβάλει ο 
προϋπολογισμός στην τήρηση των 
προτεραιοτήτων πολιτικής όσον αφορά 
την ολοκλήρωση της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών, μεταξύ άλλων με την 
προώθηση ενός επενδυτικού 
περιβάλλοντος που θα βελτιώσει την 
πρόσβαση των συντελεστών της αγοράς, 
ιδίως των ΜΜΕ και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, στη χρηματοδότηση·

Or. en



PE639.884v02-00 16/30 AM\1187348EL.docx

EL

Τροπολογία 25
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός 
της Ένωσης είναι ουσιαστικά ένας 
επενδυτικός προϋπολογισμός, ο οποίος 
συμβάλλει σημαντικά στη 
χρηματοδότηση της μετάβασης σε μια 
οικολογική και δίκαιη οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 26
Aurore Lalucq

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να 
θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου 
τους με έμφαση στη συνεχή 
επαναξιολόγηση των μεθόδων εργασίας 
και της αποτελεσματικής χρήσης των 
ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών 
πόρων· τονίζει ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να 
περιορίζονται αυστηρά στην άσκηση των 
καθηκόντων και στην εντολή που τους 
έχει ανατεθεί από τον ευρωπαίο 
νομοθέτη·

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει τη σημασία των ΕΕΑ όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των 
αναδυόμενων οικονομικών ευπαθειών 
που προκύπτουν από τη χρηματοδότηση 
εκτός τραπεζικού συστήματος·

Or. fr
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Τροπολογία 27
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
τονίζει ότι και οι τρεις ΕΕΑ θα πρέπει να 
λάβουν επαρκή κονδύλια, προκειμένου να 
είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα νέα 
καθήκοντα που τους ανατίθενται και να 
αξιοποιήσουν τις νέες εξουσίες που τους 
εκχωρούνται για την προστασία των 
καταναλωτών, την εποπτεία και την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, σύμφωνα με τις ειδικές 
εντολές τους· υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα 
πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

Or. en

Τροπολογία 28
Nicola Beer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

3. ζητεί να διατεθούν επαρκείς 
οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για τις 
Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), 
καθώς και για τις αρχές εξυγίανσης, 
ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
ειδικότερα, όσον αφορά την ενίσχυση του 
προσωπικού του Ενιαίου Συμβουλίου 
Εξυγίανσης (SRB) με 436 θέσεις το 2020, 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους, 
και συγκεκριμένα χωρίς να περικοπούν οι 
ανθρώπινοι και οικονομικοί τους πόροι, 
με έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση 
των μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

Or. en

Τροπολογία 29
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Alfred Sant
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους 
με έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση 
των μεθόδων εργασίας και της 

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκώς 
αυξημένοι πόροι για τις Ευρωπαϊκές 
Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) ενόψει των νέων 
τους καθηκόντων που θα προκύψουν 
εφόσον εγκριθεί η αναθεώρηση του 
κανονισμού 2017/0230(COD) για τη 
σύσταση των ΕΕΑ· υπογραμμίζει ότι οι 
ΕΕΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να 
αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους 



AM\1187348EL.docx 19/30 PE639.884v02-00

EL

αποτελεσματικής χρήσης των 
ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών 
πόρων· τονίζει ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να 
περιορίζονται αυστηρά στην άσκηση των 
καθηκόντων και στην εντολή που τους έχει 
ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

μέσω αξιολογήσεων των μεθόδων 
εργασίας και της αποτελεσματικής 
χρήσης των ανθρωπίνων και 
χρηματοοικονομικών πόρων· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι τούτο δεν αρκεί 
για να καλυφθούν τα νέα καθήκοντα που 
θα τους ανατεθούν δυνάμει της 
αναθεώρησης του κανονισμού 
2017/0230(COD) για τη σύσταση των 
ΕΕΑ· τονίζει ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να 
περιορίζονται αυστηρά στην άσκηση των 
καθηκόντων και στην εντολή που τους έχει 
ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη και, 
μεταξύ άλλων, να διαδραματίζουν 
κεντρικό ρόλο στον συντονισμό των 
εθνικών αρμόδιων αρχών·

Or. en

Τροπολογία 30
Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ, και ιδίως η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), θα 
πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο 
την ποιότητα του έργου τους με έμφαση 
στη συνεχή επαναξιολόγηση των μεθόδων 
εργασίας και της αποτελεσματικής χρήσης 
των ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών 
πόρων· τονίζει ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να 
περιορίζονται αυστηρά στην άσκηση των 
καθηκόντων και στην εντολή που τους έχει 
ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη·
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Or. fr

Τροπολογία 31
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής και διαφανούς χρήσης 
των ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών 
πόρων· υπογραμμίζει τη σημασία της 
προώθησης της πολυμορφίας κάθε 
είδους, συμπεριλαμβανομένης της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων, 
ιδίως σε επίπεδο διοίκησης στις ΕΕΑ· 
τονίζει ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να 
περιορίζονται αυστηρά στην άσκηση των 
καθηκόντων και στην εντολή που τους έχει 
ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

Or. en

Τροπολογία 32
Eugen Jurzyca
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
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υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

ζητεί να αξιολογηθούν διεξοδικά και να 
εξορθολογιστούν τα νέα καθήκοντα που 
τους ανατίθενται, με μοναδικό σκοπό να 
διασφαλιστούν οι κατάλληλες πιστώσεις 
του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει ότι οι 
ΕΕΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να 
αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους 
χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα 
του έργου τους με έμφαση στη συνεχή 
επαναξιολόγηση των μεθόδων εργασίας 
και της αποτελεσματικής χρήσης των 
ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών 
πόρων· τονίζει ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να 
περιορίζονται αυστηρά στην άσκηση των 
καθηκόντων και στην εντολή που τους έχει 
ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

Or. en

Τροπολογία 33
Markus Ferber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι, προκειμένου να αξιοποιηθούν συνετά 
οι προϋπολογισμοί τους, οι ΕΕΑ οφείλουν 
πάντα να περιορίζονται αυστηρά στην 
άσκηση των καθηκόντων και στην εντολή 
που τους έχει ανατεθεί από τον ευρωπαίο 
νομοθέτη και να μην επιδιώκουν τη 
διεύρυνση αυτής της εντολής·
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Or. en

Τροπολογία 34
José Gusmão

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές 
(ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους καθηκόντων· 
υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει να 
συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας, στη διαφάνεια και 
στην αποτελεσματική χρήση των 
ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών 
πόρων· τονίζει ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να 
περιορίζονται αυστηρά στην άσκηση των 
καθηκόντων και στην εντολή που τους έχει 
ανατεθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη και 
να σέβονται πλήρως τις εθνικές αρχές και 
τους δημοκρατικούς φορείς των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 35
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί να προβλεφθούν επαρκείς 
πόροι για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές 
Αρχές (ΕΕΑ) ενόψει των νέων τους 
καθηκόντων· υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα 
πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνουν την 

3. υπογραμμίζει ότι οι ΕΕΑ θα πρέπει 
να συνεχίσουν να αυξάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
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αποτελεσματικότητά τους χωρίς να θέτουν 
σε κίνδυνο την ποιότητα του έργου τους με 
έμφαση στη συνεχή επαναξιολόγηση των 
μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

μεθόδων εργασίας και της 
αποτελεσματικής χρήσης των ανθρωπίνων 
και χρηματοοικονομικών πόρων· τονίζει 
ότι οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται 
αυστηρά στην άσκηση των καθηκόντων 
και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί 
από τον ευρωπαίο νομοθέτη·

Or. en

Τροπολογία 36
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Alfred Sant
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει ότι η πρόσφατη 
αναθεώρηση του ευρωπαϊκού 
συστήματος χρηματοπιστωτικής 
εποπτείας εκχώρησε στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) το σύνολο των 
συνδεόμενων με τον οικονομικό τομέα 
εξουσιών όσον αφορά την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες· 
υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση ενίσχυσε 
την εντολή της ΕΑΤ, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι όλες οι σχετικές αρχές 
ελέγχουν αποτελεσματικά και 
συστηματικά τους κινδύνους της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και ότι συνεργάζονται 
και μοιράζονται πληροφορίες· 
επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το έγγραφο 
προβληματισμού σχετικά με τα πιθανά 
στοιχεία ενός χάρτη πορείας για την 
απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των 
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εποπτικών αρχών καταπολέμησης της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και των αρχών 
προληπτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το 2018 μόνο 2,2 μονάδες 
ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) 
στις ΕΕΑ, εκ των οποίων 1,8 ΙΠΑ στην 
ΕΑΤ, ασχολούνταν άμεσα με ζητήματα 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες· επισημαίνει ότι, 
σύμφωνα με την ΕΑΤ και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, απαιτούνται τουλάχιστον 10 
πρόσθετα ΙΠΑ ώστε να μπορεί η ΕΑΤ να 
πληροί την υποχρέωση που της 
επιβλήθηκε πρόσφατα δυνάμει της νέας 
νομοθεσίας όσον αφορά την εποπτεία της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 37
Eugen Jurzyca
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί να πραγματοποιηθεί 
δημοσιονομικός εξορθολογισμός σε όλα 
τα επίπεδα· τονίζει τη σημασία της 
δημοσιονομικής λογοδοσίας κατά την 
επιδίωξη της βέλτιστης αξιοποίησης των 
πόρων προς όφελος των πολιτών της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 38
Markus Ferber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. καλεί τις ΕΕΑ να συνεκτιμούν πιο 
προσεκτικά τις αρχές της 
αναλογικότητας και της επικουρικότητας 
στο πλαίσιο των καθημερινών τους 
δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 39
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Alfred Sant
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση 
των λογιστικών οντοτήτων και των 
φορολογικών αρχών θα πρέπει να 
συνεχιστεί·

4. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση 
των λογιστικών οντοτήτων και των 
φορολογικών αρχών θα πρέπει να 
συνεχιστεί και ότι είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την 
υποστήριξη της ενωσιακής δράσης κατά 
του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, 
της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής· αμφισβητεί, ως εκ 
τούτου, την πρόταση του Συμβουλίου για 
τη μείωση των δαπανών προσωπικού 
στην ευρωπαϊκή Γενική Διεύθυνση που 
είναι αρμόδια για τη φορολογία, τη 
στιγμή που απαιτείται η εποπτεία της 
εφαρμογής της προσφάτως εγκριθείσας 
νομοθεσίας και βρίσκεται σε εξέλιξη μια 
νέα διεθνής φορολογική μεταρρύθμιση σε 
επίπεδο της G20 και του Πλαισίου χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. en
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Τροπολογία 40
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση 
των λογιστικών οντοτήτων και των 
φορολογικών αρχών θα πρέπει να 
συνεχιστεί·

4. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση 
των λογιστικών οντοτήτων θα πρέπει να 
συνεχιστεί και ότι αυτές οι οντότητες θα 
πρέπει να είναι υπόλογες στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει την ανάγκη 
των φορολογικών αρχών για αυξημένους 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, 
ώστε να καταπολεμήσουν τη 
φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και τον 
επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για επαρκή 
χρηματοδότηση, ώστε να εκτιμήσει 
καταλλήλως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα 
πρότυπα που υιοθετούνται από τα κράτη 
μέλη για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 41
Olivier Chastel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση 
των λογιστικών οντοτήτων και των 
φορολογικών αρχών θα πρέπει να 
συνεχιστεί·

4. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση 
των λογιστικών οντοτήτων και των 
φορολογικών αρχών θα πρέπει να 
συνεχιστεί, ιδίως με σκοπό να τους 
παρασχεθεί υποστήριξη για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής·

Or. fr
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Τροπολογία 42
José Gusmão

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση 
των λογιστικών οντοτήτων και των 
φορολογικών αρχών θα πρέπει να 
συνεχιστεί·

4. υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση 
των λογιστικών οντοτήτων και των 
φορολογικών αρχών θα πρέπει να 
ενισχυθεί, συγκεκριμένα με σκοπό την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της 
φοροαποφυγής και του ντάμπινγκ·

Or. en

Τροπολογία 43
Aurore Lalucq

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπενθυμίζει ότι η Ένωση 
επικύρωσε επισήμως τη Συμφωνία του 
Παρισιού το 2016 και δεσμεύτηκε να 
υλοποιήσει τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης τόσο στις εσωτερικές όσο και 
στις εξωτερικές πολιτικές της· ζητεί, ως 
εκ τούτου, να μην διατεθούν ενωσιακά 
κονδύλια για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τα 
ορυκτά καύσιμα· κρίνει, ειδικότερα, ότι η 
εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
δάνεια που χορηγεί η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων σε τρίτες χώρες και 
οι εγγυήσεις δανείων για πράξεις σε 
τρίτες χώρες δεν πρέπει να 
ενεργοποιούνται για σχέδια που 
συνδέονται με την εξόρυξη, τη μεταφορά 
ή τη χρήση παντός είδους ορυκτών 
καυσίμων·
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Τροπολογία 44
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Alfred Sant
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι εξακολουθούν να 
μην ποσοτικοποιούνται οι απώλειες λόγω 
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής· 
αποδοκιμάζει την έλλειψη αξιόπιστων και 
αμερόληπτων στατιστικών στοιχείων 
σχετικά με τις διαστάσεις του φαινομένου 
της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής· τονίζει την κατεπείγουσα 
ανάγκη για ποιοτικές και διαφανείς 
μεθοδολογίες, ώστε να καταστεί δυνατή η 
λήψη ορθών αποφάσεων όσον αφορά 
φορολογικά ζητήματα· ζητεί, ως εκ 
τούτου, να θεσπιστεί ενωσιακό 
φορολογικό παρατηρητήριο, ήτοι 
ειδικευμένο και ανεξάρτητο 
παρατηρητήριο όσον αφορά το 
φορολογικό και οικονομικό έγκλημα στην 
Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 45
Jonás Fernández
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Alfred Sant
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 
2020 θα πρέπει να διαθέσει 
περισσότερους πόρους για την υποδοχή 
και υποστήριξη προσφύγων και 
μεταναστών, ιδίως προς όφελος των 
κρατών μελών που βρίσκονται στα νότια 
και στα ανατολικά σύνορα της Ένωσης 
και των κρατών μελών που εκπληρώνουν 
τις σχετικές δεσμεύσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 46
Eugen Jurzyca
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. υπογραμμίζει τη σημασία της 
λογοδοσίας και της διαφάνειας από 
πλευράς των φορέων εκείνων που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 47
Markus Ferber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι οι ΕΕΑ λαμβάνουν 
επαρκή μέτρα προκειμένου να μπορέσουν 
να αντιδράσουν ταχέως στις δυνητικές 
συνέπειες ενός «σκληρού Brexit»·
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