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 EL 

Τροπολογία   1 

Tibor Szanyi 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 2 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

2. υπενθυμίζει ότι το 2014 θα είναι το 

πρώτο έτος εκτέλεσης του νέου πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) - που 

έχει ως αντικείμενο να καθορίσει το 

μέγεθος και την κατανομή των δαπανών 

της Ένωσης για την περίοδο 2014 έως 

2020 - και ότι, ως εκ τούτου, το επίπεδο 

εκτέλεσης είναι χαμηλότερο σε σύγκριση 

με προηγούμενα έτη· 

2. υπενθυμίζει ότι το 2014 ήταν 

μεταβατικό έτος, καθώς θα είναι το 

πρώτο έτος εκτέλεσης του νέου πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) - που 

έχει ως αντικείμενο να καθορίσει το 

μέγεθος και την κατανομή των δαπανών 

της Ένωσης για την περίοδο 2014 έως 

2020 - και ότι, ως εκ τούτου, το επίπεδο 

εκτέλεσης είναι χαμηλότερο σε σύγκριση 

με προηγούμενα έτη· 

Or. en 

 

Τροπολογία   2 

Julie Girling 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 4 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

4. θεωρεί αξιοσημείωτο εν προκειμένω 

ότι το κεφάλαιο που περιλαμβάνει την 

αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, την 

αλιεία και την υγεία φαίνεται να έχει το 

μέγιστο ποσοστό σφάλματος στην έκθεση 

του ΕΕΣ για το έτος 2014 ανερχόμενο σε 

6,2% σε σύγκριση με τη μέση τιμή 4,4%· 

επισημαίνει ότι αυτό το ποσοστό 

σφάλματος αναλογεί σε όλους τους τομείς 

πολιτικής που καλύπτονται στο κεφάλαιο· 

4. στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει με σοβαρή 

ανησυχία ότι το κεφάλαιο που 

περιλαμβάνει την αγροτική ανάπτυξη, το 

περιβάλλον, την αλιεία και την υγεία 

παρουσιάζει το μέγιστο ποσοστό 

σφάλματος στην έκθεση του ΕΕΣ για το 

έτος 2014 ανερχόμενο σε 6,2% σε 

σύγκριση με τη μέση τιμή 4,4%· 

σημειώνει ακόμη ότι, όσον αφορά τις 

κύριες αδυναμίες που επισημαίνει το 

ΕΕΣ, πολλές από αυτές είναι πολύ 

παρόμοιες με εκείνες που είχαν ήδη 

υποδειχθεί τα τρία προηγούμενα έτη· 

Or. en 
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EL 

Τροπολογία   3 

Julie Girling 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 25 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

25. εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 

και την έκθεση εκτέλεσης, ότι μπορεί να 

χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον 

αφορά τις δαπάνες στα πεδία πολιτικής για 

το περιβάλλον και το κλίμα, τη δημόσια 

υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων για 

το οικονομικό έτος 2014. 

25. εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία 

και την έκθεση εκτέλεσης, ότι δεν μπορεί 

να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή 

όσον αφορά τις δαπάνες στα πεδία 

πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα, 

τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των 

τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014, 

έως ότου το ΕΕΣ παράσχει μια 

ανεπιφύλακτη δήλωση αξιοπιστίας. 

Or. en 

 

 

 

 


