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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 

καταδεικνύει ότι χρειάζεται μια άλλη 

Ευρώπη η οποία πρέπει να οικοδομηθεί 

με τη συμφωνία των λαών που 

προσδοκούν συγκεκριμένες αποφάσεις σε 

κοινωνικούς τομείς όπως η απασχόληση, 

η διαφάνεια και η πρόνοια, και 

απορρίπτουν τα μέτρα λιτότητας· 
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Πρόταση ψηφίσματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. θεωρεί ότι σε μια επανεξέταση του ΠΔΠ 

το 2016 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ορισμένες σοβαρές κρίσεις και νέες 

πολιτικές πρωτοβουλίες, μαζί με τις 

αντίστοιχες δημοσιονομικές επιπτώσεις 

τους, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά 

τη στιγμή της έγκρισης του ΠΔΠ· 

επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη 

μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τις 

εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, τα θέματα εσωτερικής 

ασφάλειας, τις κρίσεις στη γεωργία, τη 

χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την 

κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, το σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας, 

ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και τη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· 

επιπλέον, επισημαίνει την πρόσφατη 

διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του 

κλίματος και την αυξανόμενη πίεση που 

υφίσταται η αναπτυξιακή πολιτική· 

υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν οι πρόσθετες πιεστικές 

ανάγκες, κρίθηκε αναγκαία μια 

πρωτοφανής προσφυγή στους μηχανισμούς 

ευελιξίας και τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, 

δεδομένου ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ 

6. θεωρεί ότι σε μια επανεξέταση του ΠΔΠ 

το 2016 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ορισμένες σοβαρές κρίσεις και νέες 

πολιτικές πρωτοβουλίες, μαζί με τις 

αντίστοιχες δημοσιονομικές επιπτώσεις 

τους, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά 

τη στιγμή της έγκρισης του ΠΔΠ· 

επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη 

μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τη 

βαθιά χρηματοοικονομική κρίση και τις 

ακραίες πολιτικές λιτότητας, τις 

εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, τα θέματα εσωτερικής 

ασφάλειας, τις κρίσεις στη γεωργία, τη 

χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την 

κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, το σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας, 

ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και τη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· 

επιπλέον, επισημαίνει την πρόσφατη 

διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του 

κλίματος και την αυξανόμενη πίεση που 

υφίσταται η αναπτυξιακή πολιτική· 

υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν οι πρόσθετες πιεστικές 

ανάγκες, κρίθηκε αναγκαία μια 

πρωτοφανής προσφυγή στους μηχανισμούς 
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αποδείχτηκαν υπερβολικά περιορισμένα σε 

ορισμένους τομείς· θεωρεί ότι, κατά τα 

τελευταία δύο έτη, το ΠΔΠ έχει 

ουσιαστικά φτάσει στα όριά του· 

ευελιξίας και τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, 

δεδομένου ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ 

αποδείχτηκαν υπερβολικά περιορισμένα σε 

ορισμένους τομείς· θεωρεί ότι, κατά τα 

τελευταία δύο έτη, το ΠΔΠ έχει 

ουσιαστικά φτάσει στα όριά του· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. θεωρεί ότι σε μια επανεξέταση του ΠΔΠ 

το 2016 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ορισμένες σοβαρές κρίσεις και νέες 

πολιτικές πρωτοβουλίες, μαζί με τις 

αντίστοιχες δημοσιονομικές επιπτώσεις 

τους, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά 

τη στιγμή της έγκρισης του ΠΔΠ· 

επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη 

μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τις 

εξωτερικές καταστάσεις έκτακτης 

ανάγκης, τα θέματα εσωτερικής 

ασφάλειας, τις κρίσεις στη γεωργία, τη 

χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την 

κρίση πληρωμών στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, το σταθερά υψηλό επίπεδο ανεργίας, 

ιδίως μεταξύ των νέων, καθώς και τη 

φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· 

επιπλέον, επισημαίνει την πρόσφατη 

διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του 

κλίματος και την αυξανόμενη πίεση που 

υφίσταται η αναπτυξιακή πολιτική· 

υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν οι πρόσθετες πιεστικές 

ανάγκες, κρίθηκε αναγκαία μια 

πρωτοφανής προσφυγή στους μηχανισμούς 

ευελιξίας και τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, 

6. θεωρεί ότι σε μια επανεξέταση του ΠΔΠ 

το 2016 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

ορισμένες σοβαρές κρίσεις και νέες 

πολιτικές πρωτοβουλίες, μαζί με τις 

αντίστοιχες δημοσιονομικές επιπτώσεις 

τους, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί κατά 

τη στιγμή της έγκρισης του ΠΔΠ· 

επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τη σοβαρή 

οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, 

τα αυξανόμενα επίπεδα ανισότητας εντός 

και μεταξύ κρατών μελών και 

περιφερειών, τη μεταναστευτική και 

προσφυγική κρίση, τις εξωτερικές 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τα θέματα 

εσωτερικής ασφάλειας, τις κρίσεις στη 

γεωργία, τη χρηματοδότηση του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την κρίση πληρωμών 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το σταθερά 

υψηλό επίπεδο ανεργίας, ιδίως μεταξύ των 

νέων, καθώς και τη φτώχεια και τον 

κοινωνικό αποκλεισμό· επιπλέον, 

επισημαίνει την πρόσφατη διεθνή 

συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος και 

την αυξανόμενη πίεση που υφίσταται η 

αναπτυξιακή πολιτική· υπενθυμίζει ότι, 

προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι 
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δεδομένου ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ 

αποδείχτηκαν υπερβολικά περιορισμένα σε 

ορισμένους τομείς· θεωρεί ότι, κατά τα 

τελευταία δύο έτη, το ΠΔΠ έχει 

ουσιαστικά φτάσει στα όριά του· 

πρόσθετες πιεστικές ανάγκες, κρίθηκε 

αναγκαία μια πρωτοφανής προσφυγή 

στους μηχανισμούς ευελιξίας και τα ειδικά 

μέσα του ΠΔΠ, δεδομένου ότι τα ανώτατα 

όρια του ΠΔΠ αποδείχτηκαν υπερβολικά 

περιορισμένα σε ορισμένους τομείς· 

θεωρεί ότι, κατά τα τελευταία δύο έτη, το 

ΠΔΠ έχει ουσιαστικά φτάσει στα όριά του· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις πολιτικές 

και στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ 

και να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ 

μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων και 

νέων προκλήσεων· υπογραμμίζει, εν 

προκειμένω, τον καίριο ρόλο που πρέπει 

να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ στην υλοποίηση της από κοινού 

συμφωνηθείσας στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», η οποία αποτελεί τον κύριο 

προσανατολισμό της και ύψιστη 

προτεραιότητα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι 

στην αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί ποιοτική ανάλυση σχετικά 

με το κατά πόσον και σε ποιον βαθμό 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται 

στην εν λόγω στρατηγική· επιμένει να 

συνδυαστεί η αξιολόγηση αυτή με 

πρόβλεψη σχετικά με το κατά πόσον οι 

οικονομικοί πόροι για τη στήριξη της 

στρατηγικής αυτής για τα υπόλοιπα έτη 

του τρέχοντος ΠΔΠ θα είναι επαρκείς για 

την επιτυχή υλοποίησή της· 

7. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις πολιτικές 

και στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ 

και να εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ 

μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων και 

νέων προκλήσεων· υπογραμμίζει, εν 

προκειμένω, τον καίριο ρόλο που πρέπει 

να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ στην υλοποίηση της από κοινού 

συμφωνηθείσας στρατηγικής «Ευρώπη 

2020», η οποία αποτελεί τον κύριο 

προσανατολισμό της και ύψιστη 

προτεραιότητα· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι 

στην αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί ποιοτική ανάλυση σχετικά 

με το κατά πόσον και σε ποιον βαθμό 

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται 

στην εν λόγω στρατηγική· επιμένει να 

συνδυαστεί η αξιολόγηση αυτή με 

πρόβλεψη σχετικά με το κατά πόσον οι 

οικονομικοί πόροι για τη στήριξη της 

στρατηγικής αυτής για τα υπόλοιπα έτη 

του τρέχοντος ΠΔΠ θα είναι επαρκείς και 

σωστά κατανεμημένοι για την επιτυχή 

υλοποίησή της· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. τονίζει ότι έχουν αναπτυχθεί 

σημαντικά, αλλά ανεπαρκή, 

δημοσιονομικά μέσα για την αντιμετώπιση 

των βαθύτερων αιτίων της προσφυγικής 

και μεταναστευτικής κρίσης, με την 

ενίσχυση ειδικών ενωσιακών 

προγραμμάτων στο πλαίσιο του τομέα 4· 

υπενθυμίζει ότι το 2015 ελήφθησαν μέτρα 

όπως ανακατανομές πιστώσεων συνολικού 

ύψους 170 εκατομμυρίων EUR υπέρ 

ενεργειών στον τομέα της μετανάστευσης 

και των προσφύγων, και ότι το 2016 

εγκρίθηκαν πρόσθετες πιστώσεις 130 

εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του τομέα 

4, για δραστηριότητες σε σχέση με τη 

μετανάστευση και τους πρόσφυγες, σε 

συνδυασμό με την ανακατανομή 430 

εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του 

Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, 

του Μηχανισμού Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Γειτονίας· υπενθυμίζει, 

επίσης, ότι για την αντιμετώπιση της 

εξωτερικής διάστασης της 

μεταναστευτικής και προσφυγικής 

κρίσης, η Επιτροπή έχει υποβάλει 

διάφορες άλλες προτάσεις που έχουν 

αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

όπως αυτές για τη σύσταση των 

καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ (του 

12. τονίζει ότι έχουν αναπτυχθεί 

σημαντικά, αλλά ανεπαρκή, 

δημοσιονομικά μέσα για την αντιμετώπιση 

της προσφυγικής και μεταναστευτικής 

κρίσης, με την ενίσχυση ειδικών 

ενωσιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του 

τομέα 4· υπενθυμίζει ότι το 2015 

ελήφθησαν μέτρα όπως ανακατανομές 

πιστώσεων συνολικού ύψους 170 

εκατομμυρίων EUR υπέρ ενεργειών στον 

τομέα της μετανάστευσης και των 

προσφύγων, και ότι το 2016 εγκρίθηκαν 

πρόσθετες πιστώσεις 130 εκατομμυρίων 

EUR στο πλαίσιο του τομέα 4, για 

δραστηριότητες σε σχέση με τη 

μετανάστευση και τους πρόσφυγες, σε 

συνδυασμό με την ανακατανομή 430 

εκατομμυρίων EUR στο πλαίσιο του 

Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, 

του Μηχανισμού Αναπτυξιακής 

Συνεργασίας και του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Γειτονίας· σημειώνει, επίσης, 

ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει διάφορες 

άλλες προτάσεις που έχουν αντίκτυπο στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως αυτές για τη 

σύσταση των καταπιστευματικών ταμείων 

της ΕΕ (του καταπιστεύματος Madad Trust 

Fund και το καταπιστευματικό ταμείο 

έκτακτης ανάγκης για την Αφρική, με 

αρχική εκτιμώμενη δημοσιονομική 
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καταπιστεύματος Madad Trust Fund και το 

καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης 

ανάγκης για την Αφρική, με αρχική 

εκτιμώμενη δημοσιονομική επίπτωση 570 

εκατομμυρίων EUR και 405 εκατομμυρίων 

EUR, αντίστοιχα), καθώς και για τη 

Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην 

Τουρκία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί με 

ένα δισεκατομμύριο EUR από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς να 

υπολογίζεται πιθανή πρόσθετη 

χρηματοδότηση· τονίζει ότι θα προκύψει 

περαιτέρω πίεση στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, από άλλες προγραμματισμένες 

ενέργειες που έχουν εξαγγελθεί από την 

Επιτροπή, όπως η «υπόσχεση του 

Λονδίνου» ή από εκδηλώσεις όπως η 

διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 18 

Μαρτίου 2016· τονίζει ότι τα πρόσθετα 

επικείμενα δημοσιονομικά μέσα 

αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την ένταξη 

των πλέον ευάλωτων μεταναστών, ιδίως 

των γυναικών, των παιδιών και των 

ΛΟΑΔΜ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία 

για το γεγονός ότι, λόγω της σοβαρότητας 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, 

θα απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες· 

επίπτωση 570 εκατομμυρίων EUR και 405 

εκατομμυρίων EUR, αντίστοιχα), καθώς 

και για τη Διευκόλυνση για τους 

πρόσφυγες στην Τουρκία, η οποία θα 

χρηματοδοτηθεί με ένα δισεκατομμύριο 

EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 

χωρίς να υπολογίζεται πιθανή πρόσθετη 

χρηματοδότηση· τονίζει ότι θα προκύψει 

περαιτέρω πίεση στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης, από άλλες προγραμματισμένες 

ενέργειες που έχουν εξαγγελθεί από την 

Επιτροπή, όπως η «υπόσχεση του 

Λονδίνου» ή από εκδηλώσεις όπως η 

διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Τουρκίας στις 18 

Μαρτίου 2016· τονίζει ότι τα πρόσθετα 

επικείμενα δημοσιονομικά μέσα 

αναμένεται ότι θα επιτρέψουν την ένταξη 

των πλέον ευάλωτων μεταναστών, ιδίως 

των γυναικών, των παιδιών και των 

ΛΟΑΔΜ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία 

για το γεγονός ότι, λόγω της σοβαρότητας 

των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, 

θα απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες· 

Or. en 



 

AM\1100100EL.doc  PE585.330v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.7.2016 A8-0224/26 

Τροπολογία  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής, Στέλιος Κούλογλου, Merja 

Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. συμπεραίνει ότι το μέγεθος της 

μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης 

και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των 

μέτρων που δρομολόγησε η Επιτροπή για 

την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος 

δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί 

κατά τον χρόνο της θέσπισης του ΠΔΠ 

2014-2020· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 

λόγω της έλλειψης επαρκών πόρων, η ΕΕ 

είναι υποχρεωμένη να συγκροτεί ad hoc, 

«δορυφορικά» μέσα, τα οποία 

χρηματοδοτούνται από κοινού από τα 

κράτη μέλη, από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, 

συγκεκριμένα τα καταπιστευματικά ταμεία 

της ΕΕ (το καταπίστευμα Madad Trust 

Fund και το καταπιστευματικό ταμείο 

έκτακτης ανάγκης για την Αφρική) και η 

Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην 

Τουρκία· υπενθυμίζει ότι η απουσία 

συνολικής δημοσιονομικής στρατηγικής 

για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής 

και προσφυγικής κρίσης οδήγησε σε 

παραγκωνισμό του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λήψη 

απόφασης για τη χρήση των κονδυλίων του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι 

ο πολλαπλασιασμός των μέσων αυτών 

δημιουργεί πρόβλημα λογοδοσίας και 

13. συμπεραίνει ότι το μέγεθος της 

μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης 

και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των 

μέτρων που δρομολόγησε η Επιτροπή για 

την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος 

δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί 

κατά τον χρόνο της θέσπισης του ΠΔΠ 

2014-2020· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, 

λόγω της έλλειψης επαρκών πόρων, η ΕΕ 

είναι υποχρεωμένη να συγκροτεί ad hoc, 

«δορυφορικά» μέσα, τα οποία 

χρηματοδοτούνται από κοινού από τα 

κράτη μέλη, από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, 

συγκεκριμένα τα καταπιστευματικά ταμεία 

της ΕΕ (το καταπίστευμα Madad Trust 

Fund και το καταπιστευματικό ταμείο 

έκτακτης ανάγκης για την Αφρική) και η 

Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην 

Τουρκία· υπενθυμίζει ότι η απουσία 

συνολικής δημοσιονομικής στρατηγικής 

για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής 

και προσφυγικής κρίσης οδήγησε σε 

παραγκωνισμό του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λήψη 

απόφασης για τη χρήση των κονδυλίων του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι 

ο πολλαπλασιασμός των μέσων αυτών 

δημιουργεί πρόβλημα λογοδοσίας και 
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δημοκρατικού ελέγχου στην ΕΕ, το οποίο 

πρέπει να αναλυθεί· εκφράζει την 

απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα 

κράτη μέλη δεν έχουν προσφέρει τις 

αναμενόμενες συνεισφορές τους στα 

καταπιστευματικά ταμεία, γεγονός που 

υπονομεύει την επιτυχία αυτών των 

ταμείων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν 

άμεσα τις δεσμεύσεις τους και να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους· 

δημοκρατικού ελέγχου στην ΕΕ, το οποίο 

πρέπει να αναλυθεί· εκφράζει την 

απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα 

κράτη μέλη δεν έχουν προσφέρει τις 

αναμενόμενες συνεισφορές τους στα 

καταπιστευματικά ταμεία, γεγονός που 

υπονομεύει την επιτυχία αυτών των 

ταμείων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του 

προς τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν 

άμεσα τις δεσμεύσεις τους και να 

αναλάβουν τις ευθύνες τους· καλεί την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο να 

επινοήσουν μια ρήτρα μετανάστευσης, 

βάσει της οποίας οι δαπάνες που 

πραγματοποιούν τα κράτη μέλη για τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 

και για την υποδοχή και την ενσωμάτωση 

των μεταναστών και των προσφύγων, θα 

μπορούσαν να εξαιρούνται από τους 

υπολογισμούς του υπερβολικού 

ελλείμματος· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Τροπολογία  27 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine 

Vergiat, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της 

παγκόσμιας οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πάσχει 

από χαμηλά και ανεπαρκή επίπεδα 

επενδύσεων· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι 

το 2014 οι συνολικές επενδύσεις ήταν 15% 

κάτω από το επίπεδο του 2007, ποσοστό 

που αντιστοιχεί σε πτώση των επενδύσεων 

κατά 430 δισεκατομμύρια EUR· εκτιμά ότι 

το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων 

επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και 

έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την 

απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· 

14. υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της 

παγκόσμιας οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πάσχει 

από χαμηλά, ανομοιογενή και ανεπαρκή 

επίπεδα επενδύσεων· επισημαίνει, 

ειδικότερα, ότι το 2014 οι συνολικές 

επενδύσεις ήταν 15% κάτω από το επίπεδο 

του 2007, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 

πτώση των επενδύσεων κατά 430 

δισεκατομμύρια EUR και ότι η μείωση 

των επενδύσεων σε χώρες που διέρχονται 

οικονομική κρίση υπερέβη το 25%· εκτιμά 

ότι το χαμηλό και ανομοιογενές επίπεδο 

επενδύσεων επιβραδύνει την οικονομική 

ανάκαμψη και έχει άμεσες επιπτώσεις στην 

ανάπτυξη, την απασχόληση, την 

κοινωνική συνοχή και την 

ανταγωνιστικότητα· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Τροπολογία  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Σοφία 

Σακοράφα, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής, Marie-Christine Vergiat, Merja 

Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της 

παγκόσμιας οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πάσχει 

από χαμηλά και ανεπαρκή επίπεδα 

επενδύσεων· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι 

το 2014 οι συνολικές επενδύσεις ήταν 15% 

κάτω από το επίπεδο του 2007, ποσοστό 

που αντιστοιχεί σε πτώση των επενδύσεων 

κατά 430 δισεκατομμύρια EUR· εκτιμά ότι 

το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων 

επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και 

έχει άμεσες επιπτώσεις στην ανάπτυξη, την 

απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· 

14. υπενθυμίζει ότι, από την έναρξη της 

παγκόσμιας οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ πάσχει 

από χαμηλά και ανεπαρκή επίπεδα 

δημόσιων επενδύσεων· επισημαίνει, 

επίσης, ότι το 2014 οι συνολικές ιδιωτικές 

επενδύσεις ήταν 15% κάτω από το επίπεδο 

του 2007, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 

πτώση των επενδύσεων κατά 430 

δισεκατομμύρια EUR· εκτιμά ότι το 

χαμηλό επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών 

επενδύσεων, από κοινού με τα μέτρα 

λιτότητας, επιβραδύνει την οικονομική 

ανάκαμψη και έχει άμεσες επιπτώσεις στην 

ανάπτυξη, την απασχόληση, τις 

ανισότητες, την πρόνοια και την 

ανταγωνιστικότητα· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Τροπολογία  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Νικόλαος 

Χουντής, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14 α. υπενθυμίζει ότι κύρια απειλή για την 

οικονομία της ΕΕ αποτελεί το χαμηλό 

επίπεδο φερεγγυότητας του ιδιωτικού 

τραπεζικού συστήματος και ο υψηλός 

κίνδυνος αλυσιδωτών αντιδράσεων εάν 

κάποιες τράπεζες των οποίων το μέγεθος 

δεν επιτρέπει την πτώχευσή τους, εντέλει 

πτωχεύσουν· εκφράζει την απογοήτευσή 

του διότι οι συζητήσεις σχετικά με τις 

αλλαγές όσον αφορά τη δημοσιονομική 

ικανότητα της ζώνης του ευρώ 

χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση ενός 

δημοσιονομικού κανονισμού και μιας 

νομισματικής πολιτικής που 

προστατεύουν τις πρακτικές των 

εισοδηματιών και θέτουν σε κίνδυνο τις 

επενδύσεις και την απασχόληση· 

επισημαίνει ότι οι πολιτικές αυτές είναι 

σαφώς ελαστικές για τα ολιγοπώλια του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά 

δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν την 

κοινωνική και παραγωγική λειτουργία της 

πίστωσης· σημειώνει ότι η ενσωμάτωση 

στις Συνθήκες του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας, του 

μελλοντικού Ευρωπαϊκού Νομισματικού 

Ταμείου, ως μείζονος 

χρηματοπιστωτικού μέσου, μπορεί να 

αποτελέσει το εργαλείο χρηματοδότησης 
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που θα δικαιολογήσει διάφορες συνέπειες 

ταυτόχρονα: την κοινωνικοποίηση του 

ιδιωτικού χρέους σε δημόσιο χρέος, την 

αύξηση των δημοσίων δαπανών για την 

αποκατάσταση του παθητικού του 

τραπεζικού συστήματος, τις περικοπές 

στο πεδίο της είσπραξης φόρων, την 

προοδευτικότητα του φορολογικού 

καθεστώτος και των αντίστοιχων 

δημόσιων, κοινωνικών και εργασιακών 

πολιτικών· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/30 

Τροπολογία  30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Νικόλαος 

Χουντής, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του 

Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής 

2015/2353(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει ότι, αποκρινόμενη στο 

πιεστικό αυτό πρόβλημα, η νέα Επιτροπή 

το 2014 πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο 

για την Ευρώπη και τη σύσταση του 

ΕΤΣΕ, με στόχο την κινητοποίηση 315 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία· 

επαναλαμβάνει τη σθεναρή του 

προσήλωση στο ΕΤΣΕ, το οποίο 

αναμένεται να δώσει ισχυρή και 

στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς 

τομείς που ευνοούν την ανάπτυξη και την 

απασχόληση· παρατηρεί ότι έχει ήδη 

εγκριθεί σημαντικός αριθμός έργων τα 

οποία βρίσκονται στο στάδιο της 

εκτέλεσης· επισημαίνει ότι η εγγύηση που 

παρέχεται από την Ένωση για το ΕΤΣΕ 

καλύπτεται από εγγυητικό κεφάλαιο οκτώ 

δισεκατομμυρίων EUR από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· 

15. υπογραμμίζει ότι, αποκρινόμενη στο 

πιεστικό αυτό πρόβλημα, η νέα Επιτροπή 

το 2014 πρότεινε ένα επενδυτικό σχέδιο 

για την Ευρώπη και τη σύσταση του 

ΕΤΣΕ, με στόχο την κινητοποίηση 315 

δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις 

στην πραγματική οικονομία· επισημαίνει 

ότι η εγγύηση που παρέχεται από την 

Ένωση για το ΕΤΣΕ καλύπτεται από 

εγγυητικό κεφάλαιο οκτώ 

δισεκατομμυρίων EUR από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· 

Or. en 

 

 


