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4.7.2016 A8-0224/31 

Τροπολογία  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της 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· 

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· τονίζει, ωστόσο, 

ότι η Επιτροπή μέσω σταδιακών 

επενδυτικών προγραμμάτων θα πρέπει να 

δίνει προτεραιότητα σε χώρες που 

λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή, και 

θα πρέπει να στοχεύει ειδικά περιφέρειες 

σε οικονομική κρίση και ύφεση με υψηλά 

επίπεδα ανεργίας και φτώχειας, 

προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη και η 

απασχόληση, να στηριχτούν οι πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
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και να εξασφαλιστεί η χρηστή οικονομική 

ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Τροπολογία  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Νικόλαος Χουντής, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης 

εξ ονόματος της 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 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  19α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα 

προγράμματα της Ένωσης δεν έχουν 

συμβάλει σημαντικά στη διασφάλιση της 

πρόσβασης της πλειονότητας των ΜΜΕ 

της ΕΕ σε χρηματοδότηση και ειδικά 

όσον αφορά εκείνες που 

δραστηριοποιούνται σε χώρες που 

διέρχονται περίοδο σοβαρών και 

επίμονων χρηματοοικονομικών κρίσεων· 

ζητεί να δοθεί περισσότερη έμφαση στις 

προσπάθειες να εξασφαλιστεί ότι θα 

ικανοποιηθούν δεόντως οι ποικίλες και 

πιεστικές ανάγκες των ΜΜΕ και ειδικά 

εκείνων που κινδυνεύουν να κλείσουν· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Τροπολογία  33 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Σοφία Σακοράφα, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan 

εξ ονόματος της 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 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. τονίζει ότι η ανεργία των νέων 

παραμένει εντυπωσιακά υψηλή και 

αποτελεί ένα από τα πλέον πιεστικά και 

σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει 

αυτή τη στιγμή η ΕΕ· τονίζει ότι 4,4 

εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν 

άνεργοι στην Ένωση τον Φεβρουάριο του 

2016, και ότι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 

άνω του 40 % σε διάφορα κράτη μέλη, και 

άνω 60 % σε ορισμένες περιφέρειες της 

ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το ποσοστό 

απασχόλησης στην ΕΕ είναι πολύ 

χαμηλότερο από τον στόχο της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020· ως εκ τούτου, 

τονίζει ότι μεγάλος αριθμός νέων 

κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό 

και πρέπει να ληφθούν πιο συγκεκριμένα 

μέτρα για την ένταξη των ΕΕΑΚ (νέοι που 

βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης)· επισημαίνει 

το γεγονός ότι το μέγεθος των υψηλού 

μορφωτικού επιπέδου και καλά 

καταρτισμένων ανθρώπινων πόρων έχει 

ισχυρό αντίκτυπο στην 

ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και 

την παραγωγικότητα της Ευρώπης, και 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 

γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση, την 

20. τονίζει ότι η ανεργία των νέων 

παραμένει εντυπωσιακά υψηλή και 

αποτελεί ένα από τα πλέον πιεστικά και 

σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει 

αυτή τη στιγμή η ΕΕ· τονίζει ότι 4,4 

εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν 

άνεργοι στην Ένωση τον Φεβρουάριο του 

2016, και ότι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 

άνω του 40% σε διάφορα κράτη μέλη, και 

άνω 60% σε ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ 

όπου θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι 

προσπάθειες μέσω ενισχυμένων έργων· 

υπογραμμίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης 

στην ΕΕ είναι πολύ χαμηλότερο από τον 

στόχο της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ως 

εκ τούτου, τονίζει ότι μεγάλος αριθμός 

νέων κινδυνεύουν από κοινωνικό 

αποκλεισμό και πρέπει να ληφθούν πιο 

συγκεκριμένα μέτρα για την ένταξη των 

ΕΕΑΚ (νέοι που βρίσκονται εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης)· 

επισημαίνει το γεγονός ότι το μέγεθος των 

υψηλού μορφωτικού επιπέδου και καλά 

καταρτισμένων ανθρώπινων πόρων έχει 

ισχυρό αντίκτυπο στην 

ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και 

την παραγωγικότητα της Ευρώπης, και 

τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να 
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κατάρτιση, τη νεολαία και τον πολιτισμό· 

αναγνωρίζει ακόμη τη σημασία της 

στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-

2018· 

γίνουν επενδύσεις στην εκπαίδευση, την 

κατάρτιση, τη νεολαία και τον πολιτισμό· 

αναγνωρίζει ακόμη τη σημασία της 

στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2010-

2018· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Τροπολογία  34 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου, 

Marie-Christine Vergiat, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της 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 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  20α. υπενθυμίζει την έκθεση του 

Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου η 

οποία αναφέρει κακοδιαχείριση των 

σχετικών Ομάδων Δράσης για τους 

Νέους και αναπροσανατολισμό ποσού 

άνω του 1,3 δισεκατομμυρίων EUR ως 

επακόλουθο του περιορισμένου αριθμού 

προτάσεων· καλεί την Επιτροπή να 

παράσχει τεχνική βοήθεια για 

αποτελεσματικότερη χρήση των 

προγραμμάτων Ομάδων Δράσης για τους 

Νέους και να διαθέσει περισσότερα 

κονδύλια στις χώρες και περιοχές που 

πλήττονται περισσότερο από τις 

ανισότητες και την ανεργία των νέων· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Τροπολογία  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Νικόλαος Χουντής, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης 

εξ ονόματος της 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 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. υπενθυμίζει τις πρόσφατες 

τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία και το 

Βέλγιο και τα αυξημένα επίπεδα απειλής 

σε άλλα κράτη μέλη, που επιβάλλουν 

περισσότερο συντονισμένη και ενισχυμένη 

δράση και μέσα σε επίπεδο ΕΕ· 

υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαθέτει το 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ως 

κατάλληλο μέσο, ενώ διάφοροι οργανισμοί 

που δραστηριοποιούνται στον 

συγκεκριμένο τομέα αντιμετωπίζουν 

αυξανόμενη πίεση· θεωρεί ότι απαιτείται η 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης και, 

συνεπώς, η αύξηση της χρηματοδότησής 

της, στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να 

αντιμετωπιστεί κατάλληλα η εν λόγω 

απειλή· τονίζει ότι η αύξηση της 

συνεργασίας στον τομέα αυτό απαιτεί 

ενίσχυση του προσωπικού των σχετικών 

υπηρεσιών, πράγμα που μπορεί να 

αυξήσει περαιτέρω την πίεση στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, και υπενθυμίζει 

την περιορισμένη αύξηση των επιπέδων 

προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

στους κόλπους της Ευρωπόλ που 

χρηματοδοτείται μέσω ανακατανομής 

23. υπενθυμίζει τις πρόσφατες 

τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία και το 

Βέλγιο και τα αυξημένα επίπεδα απειλής 

σε άλλα κράτη μέλη, που επιβάλλουν 

περισσότερο συντονισμένη και ενισχυμένη 

δράση και μέσα σε επίπεδο ΕΕ· 

υπογραμμίζει ότι η Ένωση διαθέτει το 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ως 

κατάλληλο μέσο, ενώ διάφοροι οργανισμοί 

δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο 

τομέα· θεωρεί ότι απαιτείται η ενίσχυση 

της ευρωπαϊκής δράσης και, συνεπώς, η 

αύξηση της χρηματοδότησής της, στον 

συγκεκριμένο τομέα, ώστε να 

αντιμετωπιστεί κατάλληλα η εν λόγω 

απειλή, κυρίως με τη λήψη μέτρων για τη 

διακοπή οποιωνδήποτε οικονομικών και 

εμπορικών σχέσεων με τους οικονομικούς 

παράγοντες που συναλλάσσονται με το 

λεγόμενο Daesh, και με την επιβολή 

κυρώσεων στις εταιρείες ή τα κράτη που 

επωφελούνται από την πώληση όπλων ή 

από την αγορά πετρελαίου και φυσικού 

αερίου σε χαμηλές τιμές· 
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πόρων από το Ταμείο Εσωτερικής 

Ασφάλειας· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Τροπολογία  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Νικόλαος Χουντής, Marie-Christine Vergiat, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Barbara 

Spinelli 

εξ ονόματος της 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 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  24α. ζητεί να τεθούν οπωσδήποτε σε 

εφαρμογή τα μέσα ρύθμισης της 

προσφοράς καθώς είναι ο μόνος 

αποτελεσματικός τρόπος για να 

σταθεροποιηθούν οι τιμές και τα 

εισοδήματα των γεωργών· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Τροπολογία  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης 

εξ ονόματος της 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 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. τονίζει ότι τα περιορισμένα μέχρι το 

2020 ανώτατα όρια για την Κοινή 

Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προβλέπουν 

πολύ χαμηλότερα περιθώρια από εκείνα 

του προηγούμενου ΠΔΠ μολονότι ο 

κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με 

περισσότερες προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι 

η πολιτική αυτή έχει κρίσιμη σημασία για 

την εισοδηματική κατάσταση πολλών 

γεωργών και δη σε περιόδους κρίσης, και 

επισημαίνει το υψηλό ετήσιο ποσοστό 

απορρόφησης που φτάνει σχεδόν το 100%· 

υπενθυμίζει τις διάφορες κρίσεις που 

αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι αγρότες από 

την αρχή του τρέχοντος ΠΔΠ, ιδίως δε την 

κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα και 

στους τομείς του χοιρινού και βόειου 

κρέατος και των οπωροκηπευτικών, και τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που είχαν 

στους ευρωπαίους αγρότες οι ζημίες που 

προκλήθηκαν από το ρωσικό εμπάργκο 

στα γεωργικά προϊόντα· σημειώνει την 

κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης το 

2017 και τις πιθανές επιπτώσεις της στον 

τομέα της ζάχαρης, με τη δέουσα προσοχή 

στις ιδιαίτερες ανάγκες των εξόχως 

απόκεντρων περιφερειών· τονίζει τον 

δημοσιονομικό αντίκτυπο των έκτακτων 

25. τονίζει ότι τα περιορισμένα μέχρι το 

2020 ανώτατα όρια για την Κοινή 

Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) προβλέπουν 

πολύ χαμηλότερα περιθώρια από εκείνα 

του προηγούμενου ΠΔΠ μολονότι ο 

κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με 

περισσότερες προκλήσεις· υπενθυμίζει ότι 

η πολιτική αυτή έχει κρίσιμη σημασία για 

την εισοδηματική κατάσταση πολλών 

γεωργών και δη σε περιόδους κρίσης, και 

επισημαίνει το υψηλό ετήσιο ποσοστό 

απορρόφησης που φτάνει σχεδόν το 100 

%· υπενθυμίζει τις διάφορες κρίσεις που 

αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι αγρότες από 

την αρχή του τρέχοντος ΠΔΠ, ιδίως δε την 

κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα και 

στους τομείς του χοιρινού και βόειου 

κρέατος και των οπωροκηπευτικών, και τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που είχαν 

στους ευρωπαίους αγρότες οι ζημίες που 

προκλήθηκαν από το ρωσικό εμπάργκο 

στα γεωργικά προϊόντα· σημειώνει την 

κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης το 

2017 και τις πιθανές επιπτώσεις της στον 

τομέα της ζάχαρης, με τη δέουσα προσοχή 

στις ιδιαίτερες ανάγκες των εξόχως 

απόκεντρων περιφερειών· τονίζει τον 

δημοσιονομικό αντίκτυπο των έκτακτων 
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μέτρων που λήφθηκαν για την 

αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων, ύψους 

500 εκατομμυρίων EUR στον 

προϋπολογισμό του 2016 και 300 

εκατομμυρίων EUR το 2015, που 

χρηματοδοτήθηκαν από τα περιθώρια στον 

τομέα 2· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε 

μείωση στον τομέα αυτόν θα έθετε σε 

κίνδυνο την εδαφική συνοχή, ιδίως όσον 

αφορά τις αγροτικές περιοχές· αντιτίθεται 

επιπλέον σε οιαδήποτε προσπάθεια 

επανεθνικοποίησης της γεωργικής 

πολιτικής, η οποία θα δημιουργούσε 

στρέβλωση στην αγορά και αθέμιτο 

ανταγωνισμό για τους γεωργούς· 

μέτρων που λήφθηκαν για την 

αντιμετώπιση αυτών των κρίσεων, ύψους 

500 εκατομμυρίων EUR στον 

προϋπολογισμό του 2016 και 300 

εκατομμυρίων EUR το 2015, που 

χρηματοδοτήθηκαν από τα περιθώρια στον 

τομέα 2· υπογραμμίζει ότι οιαδήποτε 

μείωση στον τομέα αυτόν θα έθετε σε 

κίνδυνο την εδαφική συνοχή, ιδίως όσον 

αφορά τις αγροτικές περιοχές· εμμένει 

στην άποψη ότι οι τρέχουσες πιστώσεις 

στον τομέα 2 του τρέχοντος ΠΔΠ θα 

πρέπει να αυξηθούν με γνώμονα τη 

σημερινή κρίση· τονίζει ότι πρέπει να 

διασφαλιστεί το δικαίωμα κάθε κράτους 

μέλους να διατηρεί την επισιτιστική 

κυριαρχία του· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Τροπολογία  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara Spinelli, 

Νεοκλής Συλικιώτης 

εξ ονόματος της 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 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  25α. τονίζει την ανάγκη να αντιστραφεί η 

μακροχρόνια τάση μείωσης του 

εισοδήματος των αγροτών που 

παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Τροπολογία  39 

Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της 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 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  26α. πιστεύει ακράδαντα ότι οι ευρωπαίοι 

πολίτες αναμένουν από την ΕΕ να 

διαδραματίζει σημαντικό και ενισχυμένο 

ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος 

και της ποιότητας ζωής τους· καλεί τα 

κράτη μέλη και την Επιτροπή να 

προετοιμάσουν το έδαφος για τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου για Περιβαλλοντικά 

Δικαιώματα, και να δρομολογήσουν ένα 

νέο ταμείο ευρωπαϊκής οικολογικής 

μετάβασης· 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Τροπολογία  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της 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 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 

αποτελεί την κύρια επενδυτική πολιτική 

της Ένωσης που αποσκοπεί στη μείωση 

των οικονομικών, κοινωνικών και 

εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ όλων των 

περιφερειών της ΕΕ και, συνεπώς, στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ευρωπαίων πολιτών· τονίζει τον σημαντικό 

ρόλο της στην υλοποίηση της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ιδίως μέσω 

σαφούς πρόβλεψης πόρων για τις ενέργειες 

που σχετίζονται με το κλίμα και για τους 

κοινωνικούς στόχους, ειδικά για την 

καταπολέμηση της αύξησης της φτώχειας, 

συμπεριλαμβανομένων της παιδικής 

φτώχειας, των ανισοτήτων και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, και για την 

τόνωση της απασχόλησης· καλεί την 

Επιτροπή να παρακολουθεί την πλήρη 

υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων· 

θεωρεί, επιπλέον, ότι, παράλληλα με την 

εκτέλεση των προβλεφθέντων εθνικών 

κονδυλίων, τα διαρθρωτικά ταμεία 

μπορούν επίσης να προσφέρουν πολύτιμη 

συμβολή στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που ανακύπτουν, όπως οι 

επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης· 

27. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 

αποτελεί την κύρια αναδιανεμητική 

πολιτική της Ένωσης που αποσκοπεί στη 

μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και 

εδαφικών ανισοτήτων μεταξύ όλων των 

περιφερειών της ΕΕ και, συνεπώς, στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ευρωπαίων πολιτών· τονίζει τον σημαντικό 

ρόλο της στην υλοποίηση της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και 

χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ιδίως μέσω 

σαφούς πρόβλεψης πόρων για τις ενέργειες 

που σχετίζονται με το κλίμα και για τους 

κοινωνικούς στόχους, ειδικά για την 

καταπολέμηση της αύξησης της φτώχειας, 

συμπεριλαμβανομένων της παιδικής 

φτώχειας, των ανισοτήτων και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, και για την 

τόνωση της απασχόλησης· καλεί την 

Επιτροπή να παρακολουθεί την πλήρη 

υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων· 

θεωρεί, επιπλέον, ότι, παράλληλα με την 

εκτέλεση των προβλεφθέντων εθνικών 

κονδυλίων, τα διαρθρωτικά ταμεία 

μπορούν επίσης να προσφέρουν πολύτιμη 

συμβολή στην αντιμετώπιση των 

προκλήσεων που ανακύπτουν, όπως οι 

επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης· 
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