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Τροπολογία  50 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη 

πρέπει να κάνει μαζί πολύ περισσότερα 

για να θέσει τα θεμέλια για μελλοντική 

γενικευμένη ευημερία· θεωρεί ότι η ΕΕ 

πρέπει να διαθέτει μια συγκεκριμένη 

στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη, 

βιώσιμη χρηματοδότηση, 

ανταγωνιστικότητα, ποιοτικές θέσεις 

εργασίας, επίτευξη των στόχων της 

βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ 

έως το 2030 και τήρηση των δεσμεύσεών 

μας που απορρέουν από τη συμφωνία του 

Παρισιού για το κλίμα· επισημαίνει ότι η 

διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

σημαίνει ότι πρέπει να επικαιροποιηθούν 

τα κανονιστικά πρότυπα και να 

θεσπιστούν συναφή χρηματοδοτικά μέσα· 
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Τροπολογία  51 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  68α. εκφράζει τη λύπη του για την 

ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι 

οι ΗΠΑ δεν θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις 

τους που απορρέουν από τη συμφωνία 

του Παρισιού για το κλίμα· επιβεβαιώνει 

την αποφασιστική υποστήριξή του στην 

εφαρμογή της ιστορικής αυτής 

συμφωνίας, η οποία είναι καίριας 

σημασίας για τον περιορισμό των 

περιβαλλοντικών καταστροφών και την 

πρόληψη μη αναστρέψιμων βλαβών στο 

κλίμα του πλανήτη· εκτιμά ιδιαίτερα το 

γεγονός ότι εταίροι από όλο τον κόσμο 

επιβεβαίωσαν επίσης ότι η δέσμευσή τους 

όσον αφορά τη συμφωνία του Παρισιού 

για το κλίμα εξακολουθεί να ισχύει· 
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Τροπολογία  52 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  68β. καλεί την Επιτροπή να 

αξιολογήσει τη συνοχή και τη 

συνεκτικότητα των υφισταμένων 

πολιτικών της ΕΕ σε σχέση με τις 

στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· 

καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια 

στρατηγική απαλλαγής από τις 

ανθρακούχες εκπομπές μέχρι τα μισά του 

αιώνα που να συνάδει με τους στόχους 

που ορίζει η συμφωνία του Παρισιού, 

συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης 

ενδιάμεσων στόχων, για μια οικονομικά 

αποδοτική υλοποίηση των κλιματικών 

φιλοδοξιών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 

να προτείνει μέτρα για μια απρόσκοπτη 

μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

προκειμένου να αμβλυνθούν οι 

συστημικού χαρακτήρα κίνδυνοι που 

συνδέονται με χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού υψηλών εκπομπών 

άνθρακα· 
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Τροπολογία  53 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 68 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  68γ. θεωρεί ζωτικής σημασίας τη 

μείωση των εκπομπών στον τομέα των 

μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να 

ολοκληρώσει την ήδη καθυστερημένη 

αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις 

εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα και τα 

ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και να 

υποβάλει επαρκώς φιλόδοξες νομοθετικές 

προτάσεις για την επίτευξη του μέσου 

στόχου για το 2025 όσον αφορά τον 

στόλο, και εντολή για οχήματα μηδενικών 

εκπομπών που θα επιβάλλει σταδιακή 

αύξηση του μεριδίου των οχημάτων 

μηδενικών εκπομπών επί του συνολικού 

στόλου οχημάτων με στόχο τη σταδιακή 

κατάργηση των νέων αυτοκινήτων που 

εκπέμπουν CO2 έως το 2035· καλεί την 

Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για 

τεχνολογικά ουδέτερα όρια EURO7 που 

θα ισχύουν από το 2025 για όλα τα 

αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα που διατίθενται στην ενωσιακή 

αγορά, με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα στην Ένωση και την 

επίτευξη των ενωσιακών ορίων για την 

ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, 

καθώς και των επιπέδων που συνιστά ο 

ΠΟΥ· 
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Τροπολογία  54 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  34α. τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί 

περαιτέρω η εποπτεία της αγοράς για τα 

προϊόντα στην ΕΕ και ζητεί από την 

Επιτροπή να αναλάβει δράση για να 

ξεπεραστεί το αδιέξοδο σχετικά με τη 

δέσμη μέτρων για την ασφάλεια των 

προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, 

με κύριο στόχο την επίτευξη δίκαιου 

συμβιβασμού για την υποχρεωτική 

αναγραφή της προέλευσης των προϊόντων 

(«made in»)· 
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Τροπολογία  55 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  28α. καλεί την Επιτροπή να μην 

περιοριστεί στην ενιαία ψηφιακή αγορά 

και να εργαστεί για μια ολοκληρωμένη 

Ψηφιακή Ένωση με φιλόδοξους 

νομοθετικούς στόχους και με τα 

απαιτούμενα οικονομικά μέσα· επιθυμεί 

να δει τις ευκαιρίες της ψηφιοποίησης να 

μετουσιώνονται σε απτά οφέλη για όλους 

τους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων 

όσων βρίσκονται στις πλέον 

απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, 

μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των 

δημόσιων συμβάσεων και της ευρύτερης 

προσφυγής στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση στον τομέα των δημόσιων 

υπηρεσιών, όπως στην παιδεία, την υγεία 

και στις διοικητικές διαδικασίες για τους 

πολίτες και τις ΜΜΕ· τονίζει ότι η εν 

εξελίξει ψηφιακή μετάβαση θα πρέπει να 

οδηγήσει σε ένα μια περισσότερο δίκαιη, 

συμμετοχική και δυναμική κοινωνία στην 

οποία προστατεύονται τα ατομικά 

δικαιώματα· 

Or. en 
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Τροπολογία  56 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  28β. αναμένει από την Επιτροπή να 

δώσει συνέχεια στην ενδιάμεση 

επανεξέταση της στρατηγικής για την 

ψηφιακή ενιαία αγορά με συγκεκριμένες 

νομοθετικές προτάσεις για να παράσχει 

σαφές νομικό πλαίσιο για τις 

δραστηριότητες διαμεσολάβησης μέσα 

από  ψηφιακές πλατφόρμες, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά την επαγγελματική 

παροχή υπηρεσιών έναντι της μη 

επαγγελματικής, τα καθεστώτα ευθύνης, 

τα δικαιώματα των καταναλωτών και 

την προστασία των ανηλίκων, τα 

δικαιώματα των εργαζομένων, τα 

δικαιώματα των δημιουργών, τον 

ανταγωνισμό και τη φορολογία· 

Or. en 
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Τροπολογία  57 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3β. τονίζει ότι οι επαρκείς δημόσιες 

και ιδιωτικές επενδύσεις σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ζωτική 

σημασία για μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή 

στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη ώστε 

να καλυφθούν τα υφιστάμενα επενδυτικά 

κενά· υπογραμμίζει ότι οι πολίτες 

ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις 

οικονομικές ευκαιρίες και την 

αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και 

ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από 

τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ που κάνουν μαζί πολύ περισσότερα 

χάρη σε οικονομικές πολιτικές που 

στηρίζουν την ταχύτερη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων εργασίας, την ενίσχυση 

της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων και 

τη διατήρηση κοινωνικών υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας που δίνουν στους 

ανθρώπους τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική 

και κοινωνική ζωή· καλεί, ως εκ τούτου, 

την Επιτροπή να διατυπώσει μια 

ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση 

των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων 

που θα συνδέεται άμεσα με τους στόχους 

του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και με 

τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα· 

ζητεί να υποβληθούν νομοθετικές 

προτάσεις για την ενσωμάτωση 
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κριτηρίων σε σχέση με το περιβάλλον, τα 

κοινωνικά δικαιώματα και τη 

διακυβέρνηση στο πλαίσιο των 

υποχρεώσεων σχετικά με την υποβολή 

εκθέσεων και τη λήψη αποφάσεων, 

προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους 

επενδυτές να μετατοπίσουν τη στήριξη σε 

βιώσιμα και μακροπρόθεσμα έργα· 

Or. en 



 

AM\1130181EL.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 58 

Τροπολογία  58 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 46 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  46α. επιβεβαιώνει ότι η καταπολέμηση 

της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 

αποτελεί σημαντική ευρωπαϊκή 

προτεραιότητα για περισσότερη 

δικαιοσύνη στην κοινωνία και για την 

αποκατάσταση επαρκούς ικανότητας για 

δημόσιες επενδύσεις· εκτιμά ότι έχει 

μεγάλη σημασία να συμφωνήσουν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση σχετικά 

με τις απαιτήσεις για την υποχρεωτική 

δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα 

από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, με 

βάση την πρόταση της Επιτροπής1· 

τονίζει πόσο σημαντική είναι η επίτευξη 

προόδου προς την κατεύθυνση μιας 

κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας 

των εταιρειών, με βάση τις δύο προτάσεις 

της Επιτροπής2· υπογραμμίζει ότι τα 

δημόσια μητρώα πραγματικών 

δικαιούχων αποτελούν στοιχεία ζωτικής 

σημασίας που πρέπει να επιτευχθούν στο 

πλαίσιο των εν εξελίξει 

διαπραγματεύσεων σχετικά με την οδηγία 

κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (2015/849)3· 

ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει 

τον δικό της ανεξάρτητο κατάλογο των 

δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου όπου τα 

μέτρα για την καταπολέμηση της 
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νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας είναι ανεπαρκή· καλεί 

την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως 

ευρωπαϊκή μαύρη λίστα φορολογικών 

παραδείσων, καθώς και αυστηρές και 

αυτόματες κυρώσεις κατά των χωρών 

και εδαφών που αριθμεί η λίστα αυτή· 

 _____________ 

 1 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ 

όσον αφορά τη δημοσιοποίηση 

πληροφοριών για τη φορολογία 

εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις 

και υποκαταστήματα (COM/2016/0198 – 

2016/0107(COD)). 

 2 Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου 

σχετικά με μια κοινή βάση φορολογίας 

εταιρειών (COM(2016)0685 – 

2016/0337(CNS) και πρόταση οδηγίας 

του Συμβουλίου για την κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 

(ΚΕΒΦΕ) (COM(2016)0683 – 

2016/0336(CNS)). 

 3 ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73. 

Or. en 



 

AM\1130181EL.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 59 

Τροπολογία  59 

Maria João Rodrigues 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  49α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

φιλόδοξες προτάσεις για τις ευρωπαϊκές 

εποπτικές αρχές προκειμένου να 

σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση 

μιας ενιαίας ενωσιακής εποπτείας της 

Ένωσης Κεφαλαιαγορών· επισημαίνει ότι 

αυτό προϋποθέτει ιδίως ενίσχυση των 

εξουσιών της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Κινητών Αξιών και Αγορών και αυξημένο 

ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Συστημικού Κινδύνου· υπογραμμίζει ότι η 

Ένωση Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να 

συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμης 

χρηματοδότησης για βιώσιμες 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις· 

Or. en 

 

 


