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22.10.2015 A8-0298/28 

Τροποιογία  28 

Νεοθιής Σσιηθηώτες, Τάθες Χατδεγεωργίοσ, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan 

Eck, Tania González Peñas, Στέιηος Κούιογιοσ, Κωλσταλτίλα Κούλεβα, Paloma López 

Bermejo, Curzio Maltese, Martina Michels, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Luke 

Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεσε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρότασε ψευίσκατος 

Παράγραυος 1α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 1α. ηνλίδεη όηη ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο 

Έλσζεο ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηόρν ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ 

πξνώζεζε ησλ δεκόζησλ επελδύζεσλ, 

ηελ ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο, ηελ 

θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή 

ζπλνρή· 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/29 

Τροποιογία  29 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Marisa 

Matias, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 

Paloma López Bermejo 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεσε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρότασε ψευίσκατος 

Παράγραυος 1β (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 1β. ππνγξακκίδεη όηη ν ελσζηαθόο 

πξνϋπνινγηζκόο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηξόπν πνπ λα δίλεη 

πξνηεξαηόηεηα ζε πνιηηηθέο πξαγκαηηθήο 

ζύγθιηζεο, βαζηζκέλεο ζηελ θνηλσληθή 

πξόνδν θαη ζηε δηαζθάιηζε θαη πξναγσγή 

ησλ δπλαηνηήησλ θάζε ρώξαο, ζηε βηώζηκε 

ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ζηόρν ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζπλνρή· απνξξίπηεη ηε «Σπλζήθε 

Δεκνζηνλνκηθήο Σηαζεξόηεηαο», ηελ 

«νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε» θαη ην Σύκθσλν 

γηα ην Επξώ+, πνπ βαζίδνληαη ζηε ιήςε 

πεξηζζόηεξσλ κέηξσλ ιηηόηεηαο θαη ηε 

δηαηώληζή ηνπο, ζε επίπεδν ΕΕ θαη θξαηώλ 

κειώλ, θαη ζα νμύλνπλ ηε ζεκεξηλή 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε, ηδίσο ζηηο 

ρώξεο πνπ βξίζθνληαη ζε δπζρεξέζηεξε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε· 

 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/30 

Τροποιογία  30 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Στέιηος 

Κούιογιοσ, Κωλσταλτίλα Κούλεβα, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Σουία Σαθοράυα, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεσε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρότασε ψευίσκατος 

Παράγραυος 2 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 2a. επηζεκαίλεη όηη νη πνιηηηθέο ιηηόηεηαο 

ηεο Έλσζεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

θαζνδηθή πίεζε ζηνπο πξαγκαηηθνύο 

κηζζνύο ζηα θξάηε κέιε θαη όηη απηό ζα 

παξαηείλεη ηνλ αληίθηππν ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο· 

ππνγξακκίδεη όηη ν πξνϋπνινγηζκόο ηεο 

Έλσζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ έρνπλ 

σο ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ πξαγκαηηθώλ 

κηζζώλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνύ ληάκπηλγθ ζηα θξάηε κέιε· 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/31 

Τροποιογία  31 

Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Στέιηος 

Κούιογιοσ, Κωλσταλτίλα Κούλεβα, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, 

Σουία Σαθοράυα, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine 

Vergiat 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεσε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρότασε ψευίσκατος 

Παράγραυος 2 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

2. ηνλίδεη φηη ε Έλσζε αληηκεησπίδεη 

ζήκεξα δηάθνξεο ζνβαξέο θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο, ηδίσο ηελ πξσηνθαλή 

κεηαλαζηεπηηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε· 

είλαη πεπεηζκέλν φηη πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ νη απαξαίηεηνη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπηζηνχλ νη πνιηηηθέο 

πξνθιήζεηο θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

ζηελ Έλσζε λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά ζηελ ελ ιφγσ θξίζε, 

θαηεπεηγφλησο θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα· 

θαηαλνεί φηη γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή θαη 

ηελ πξνζθπγηθή θξίζε δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη ιχζε κφλνλ κε ηε δηάζεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη φηη είλαη 

αλαγθαία κία πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε γηα 

λα επηιεθζεί θαλείο ηφζν ηεο εζσηεξηθήο 

φζν θαη ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο 

θξίζεο· ζεσξεί φηη ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο απαηηνχληαη έθηαθηα κέηξα 

θαη φηη ρξεηάδεηαη ηζρπξή πνιηηηθή 

δέζκεπζε γηα λα εμαζθαιηζηνχλ λέεο 

πηζηψζεηο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ·  

2. ηνλίδεη φηη ε Έλσζε αληηκεησπίδεη 

ζήκεξα δηάθνξεο ζνβαξέο θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο, ηδίσο ηελ πξσηνθαλή 

κεηαλαζηεπηηθή θαη πξνζθπγηθή θξίζε· 

είλαη πεπεηζκέλν φηη πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ νη απαξαίηεηνη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπηζηνχλ νη πνιηηηθέο 

πξνθιήζεηο θαη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

ζηελ Έλσζε λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά ζηελ ελ ιφγσ θξίζε, 

θαηεπεηγφλησο θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα· 

θαηαλνεί φηη γηα ηε κεηαλαζηεπηηθή θαη 

ηελ πξνζθπγηθή θξίζε δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη ιχζε κφλνλ κε ηε δηάζεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη φηη είλαη 

αλαγθαία κία πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε γηα 

λα επηιεθζεί θαλείο ηφζν ηεο εζσηεξηθήο 

φζν θαη ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο ηεο 

θξίζεο, κε πνιηηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο 

θαη απαζρόιεζεο εληόο ησλ ζπλόξσλ καο 

θαη κε ηελ πξνώζεζε κηαο πνιηηηθήο 

αιιειεγγύεο κε ηηο γεηηνληθέο καο ρώξαο, 

ε νπνία ζα ζέηεη ηέινο ζε θάζε επηζεηηθό 

κέηξν πνπ είρε ιεθζεί ζην παξειζόλ· 

επηζεκαίλεη όηη ε Έλσζε ζα πξέπεη 

ελδηαθεξζεί ελεξγά γηα ηελ ειεύζεξε θαη 
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δεκνθξαηηθή αλάπηπμε ησλ θξαηώλ 

απηώλ πνπ καο πεξηβάιινπλ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνιεθζνύλ ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο 

αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο 

πιεζπζκώλ πνπ θεύγνπλ γηα λα 

γιπηώζνπλ από ηνλ πόιεκν, ηελ μεξαζία 

θαη ηελ πείλα· ζεσξεί φηη ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηζηάζεηο απαηηνχληαη έθηαθηα κέηξα 

θαη φηη ρξεηάδεηαη ηζρπξή πνιηηηθή 

δέζκεπζε γηα λα εμαζθαιηζηνχλ λέεο 

πηζηψζεηο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ·  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/32 

Τροποιογία  32 

Νεοθιής Σσιηθηώτες, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Στέιηος Κούιογιοσ, Κωλσταλτίλα Κούλεβα, Paloma López Bermejo, Curzio 

Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Σουία Σαθοράυα, Lola Sánchez Caldentey, 

Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεσε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρότασε ψευίσκατος 

Παράγραυος 3 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 3α. ηνλίδεη ην γεγνλόο όηη νη νηθνλνκηθέο 

πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο έρνπλ σο άμνλα ηε 

ιηηόηεηα θαη ηελ απνξξύζκηζε ηεο 

αγνξάο, κε απνηέιεζκα λα εμσζνύλ ηνπο 

πνιίηεο ηεο ζηε θησρνπνίεζε θαη ηελ 

θνηλσληθή αλαζθάιεηα θαη λα νδεγνύλ ην 

θξάηνο πξόλνηαο ζε βαζηά θξίζε·  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/33 

Τροποιογία  33 

Miguel Urbán Crespo, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεσε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρότασε ψευίσκατος 

Παράγραυος 8 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 8α. δεηεί ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ΕΤΣΕ, 

ηδίσο ηνπ αληίθηππνπ πνπ έρεη ζηε 

δεκηνπξγία κόληκεο θαη πνηνηηθήο 

απαζρόιεζεο, ηε δεκηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγία ΜΜΕ θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζε ηνπηθό, πεξηθεξεηαθό θαη 

εζληθό επίπεδν· ππνγξακκίδεη όηη ην 

ΕΤΣΕ δελ ελζαξξύλεη κηα πξαγκαηηθή 

πνιηηηθή επελδύζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο, ηδίσο ζηηο 

θησρόηεξεο πεξηθέξεηεο θαη ζηα 

πεξηθεξεηαθά θξάηε κέιε· δηαθσλεί κε ην 

ηξέρνλ ΠΔΠ, ππνγξακκίδνληαο όηη επείγεη 

ε εθαξκνγή λέσλ εηδηθώλ κέηξσλ, κε 

έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε πξνο ηνπο 

άπνξνπο θαη ζηε κεγέζπλζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ησλ θησρόηεξσλ πεξηνρώλ πνπ 

είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλεο ζηηο 

επηπηώζεηο ησλ πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο·  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/34 

Τροποιογία  34 

Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Στέιηος Κούιογιοσ, Κωλσταλτίλα Κούλεβα, Marisa 

Matias, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Marie-Christine Vergiat, Lola 

Sánchez Caldentey 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεσε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρότασε ψευίσκατος 

Παράγραυος 9 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 9α. αλαγλσξίδεη όηη πξέπεη λα 

θαηαβιεζνύλ πνιύ κεγαιύηεξεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

ειιείςεσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο Έλσζεο, 

ηδίσο γηα λα εμαζθαιηζηνύλ επαξθή 

επίπεδα ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο πνιύ 

κηθξέο, κηθξέο θαη κεζαίεο θαη αθόκε 

πεξηζζόηεξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, θαη παξά ηελ 

θξαηηθή θεθαιαηνπνίεζε δηαθόξσλ 

πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ από ηελ αξρή ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο· επηζεκαίλεη όηη νη 

δεκόζηεο ηξαπεδηθέο δνκέο, ηδίσο νη 

θαηλνηόκεο, κπνξνύλ πιένλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε ησλ θξαηώλ 

κειώλ, θπξίσο δηόηη εζηηάδνπλ ζηελ 

πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία, ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ησλ ζπκκεηερνπζώλ ηξαπεδώλ 

θαη ζηε βηώζηκε θαη ηνπηθή 

δαλεηνδόηεζε πνιύ κηθξώλ, κηθξώλ θαη 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Οη δνκέο απηέο, 

ιόγσ ηεο εηδηθήο ηνπο νξγάλσζεο, ησλ 

ζηόρσλ θαη ηεο εγγύηεηαο κε ηνπο 

δπλεηηθνύο δηθαηνύρνπο, ηδίσο ηηο ΜΜΕ, 

νη νπνίεο κπνξνύλ λα εληζρπζνύλ 

πεξαηηέξσ ζην πιαίζην ηνπ ΕΤΣΕ, 
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κπνξνύλ πιένλ λα πξνζθέξνπλ πξόζζεηε 

ζηαζεξόηεηα θαη λα πξναγάγνπλ ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζε νηθνλνκίεο 

πνπ αλαθάκπηνπλ θαη ζα πξέπεη λα 

εληζρπζνύλ πεξαηηέξσ.  

Or. en 
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Τροποιογία  35 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Στέιηος 

Κούιογιοσ, Κωλσταλτίλα Κούλεβα, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Σουία Σαθοράυα, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 
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 9β. εκκέλεη ζηελ άπνςε όηη απαηηείηαη 

βειηίσζε ηεο ελεξγνύ δηαρείξηζεο ησλ 

πιεξσκώλ από ηελ Επηηξνπή, κε 

παξάιιειε επηηάρπλζε ησλ πξνζθιήζεσλ 

ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη, εηδηθόηεξα, 

αύμεζε ηεο δηαζέζηκεο 

πξνρξεκαηνδόηεζεο· επηζεκαίλεη όηη ε 

αλαβνιή ησλ κέηξσλ απηώλ ζα 

επηδεηλώζεη ηηο απνθιίζεηο θαη ζα ζέζεη 

ζε θίλδπλν ηνπο ζηόρνπο γηα έμππλε, 

δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο 

αλάπηπμε, δεκηνπξγία πνηνηηθώλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εδαθηθή ζπλνρή· ππελζπκίδεη, σο πξνο ην 

ζέκα απηό, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 6εο 

έθζεζεο γηα ηε ζπλνρή, θαη εηδηθόηεξα όηη 

νη πεξηθεξεηαθέο αληζόηεηεο ζηελ ΕΕ 

απμήζεθαλ ζεακαηηθά ηελ πεξίνδν 2008-

2011, θαη εκκέλεη ζηελ άπνςε όηη 

ρξεηάδεηαη ζεκαληηθή αύμεζε γηα ηελ 

πνιηηηθή ζπλνρήο· 
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15. ππνγξακκίδεη φηη γηα ιφγνπο 

ζπλεθηηθήο πξνζέγγηζεο δηάθνξεο 

πεξηθνπέο πνπ επέθεξε ην Σπκβνχιην κε ηε 

δηθαηνινγία ηεο ρακειήο ηθαλφηεηαο 

απνξξφθεζεο ζε πνιιά πξνγξάκκαηα ηνπ 

Τνκέα 1α ηνλ Ινχλην 2015 πξέπεη ηψξα λα 

αληηζηξαθνχλ ιφγσ ηνπ έληνλνπ ξπζκνχ 

εθηέιεζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα ηνλ Σεπηέκβξην 2015· 

ζεκεηψλεη φηη πξφθεηηαη γηα γεληθή ηάζε, 

ζχκθσλε κε ηνλ θχθιν δσήο ησλ ελ ιφγσ 

πξνγξακκάησλ· απνθαζίδεη ζπλεπψο λα 

επαλαθέξεη ην επίπεδν ηνπ ΣΠ γηα ηηο 

γξακκέο ζηηο νπνίεο επέθεξε πεξηθνπέο ην 

Σπκβνχιην, ηφζν ζε αλαιήςεηο 

ππνρξεψζεσλ φζν θαη ζε πιεξσκέο· 

15. ππνγξακκίδεη φηη γηα ιφγνπο 

ζπλεθηηθήο πξνζέγγηζεο δηάθνξεο 

πεξηθνπέο πνπ επέθεξε ην Σπκβνχιην κε ηε 

δηθαηνινγία ηεο ρακειήο ηθαλφηεηαο 

απνξξφθεζεο ζε πνιιά πξνγξάκκαηα ηνπ 

Τνκέα 1α ηνλ Ινχλην 2015 πξέπεη ηψξα λα 

αληηζηξαθνχλ ιφγσ ηνπ έληνλνπ ξπζκνχ 

εθηέιεζεο πνπ παξαηεξήζεθε ζηα ελ ιφγσ 

πξνγξάκκαηα ηνλ Σεπηέκβξην 2015, ηδίσο 

ζε πξνγξάκκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηελ θαηάξηηζε 

θαη ηνλ πνιηηηζκό, εηδηθόηεξα δε απηά 

πνπ απεπζύλνληαη ζηε λενιαία· ζεκεηψλεη 

φηη πξφθεηηαη γηα γεληθή ηάζε, ζχκθσλε κε 

ηνλ θχθιν δσήο ησλ ελ ιφγσ 

πξνγξακκάησλ· απνθαζίδεη ζπλεπψο λα 

επαλαθέξεη ην επίπεδν ηνπ ΣΠ γηα ηηο 

γξακκέο ζηηο νπνίεο επέθεξε πεξηθνπέο ην 

Σπκβνχιην, ηφζν ζε αλαιήςεηο 

ππνρξεψζεσλ φζν θαη ζε πιεξσκέο· 

Or. en 



 

AM\1076749EL.doc  PE570.904v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

22.10.2015 A8-0298/37 

Τροποιογία  37 

Νεοθιής Σσιηθηώτες, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Barbara 

Spinelli, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina 

Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Σουία Σαθοράυα, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεσε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2016 - φια ηα ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρότασε ψευίσκατος 

Παράγραυος 16 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 16α. θαηαδηθάδεη δξηκύηαηα ηε 

ρξεκαηνδόηεζε, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Οξίδνληαο 2020», ηζξαειηλώλ εηαηξεηώλ 

πνπ έρνπλ ελεξγό αλάκημε ζηελ 

παξαβίαζε ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ από ην Ιζξαήι 

ζηα παιαηζηηληαθά εδάθε· πηζηεύεη όηη 

θακία εηαηξεία πνπ πξαγκαηνπνηεί έξεπλα 

γηα ηνλ ηζξαειηλό ζηξαηό δελ ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεη ρξεκαηνδόηεζε όζν ην 

Ιζξαήι δελ ζπκκνξθώλεηαη κε ηα δηεζλή 

πξόηππα γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα· 
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