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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/13 

Τροπολογία  13 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. πιστεύει ότι μια ισχυρότερη και 

πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να 

επιτευχθεί μόνον εφόσον της παρέχονται 

ενισχυμένα χρηματοοικονομικά μέσα· 

ζητεί με γνώμονα τις προαναφερθείσες 

προκλήσεις και προτεραιότητες, και 

λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, να 

αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της 

Ένωσης· εκτιμά τα απαιτούμενα 

ανώτατα όρια δαπανών του ΠΔΠ στο 

1,3 % του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, με την 

επιφύλαξη των μηχανισμών που 

υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα 

όρια· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/14 

Τροπολογία  14 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. είναι πεπεισμένο ότι, εκτός εάν το 

Συμβούλιο αποφασίσει να αυξήσει 

σημαντικά το επίπεδο των εθνικών 

συνεισφορών του στον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, η θέσπιση νέων πραγματικών 

ιδίων πόρων της ΕΕ παραμένει η μόνη 

επιλογή για την επαρκή χρηματοδότηση 

του επόμενου ΠΔΠ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/15 

Τροπολογία  15 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. ζητεί, ιδιαίτερα, να αυξηθεί 

σημαντικά το χρηματοδοτικό κονδύλιο 

του μηχανισμού ευελιξίας μέχρις 

ανώτατου ετήσιου ποσού τουλάχιστον 

δύο δισεκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει 

ότι ο μηχανισμός ευελιξίας δεν συνδέεται 

με κανένα ειδικό τομέα πολιτικής και 

μπορεί επομένως να χρησιμοποιείται για 

όποιον σκοπό κρίνεται απαραίτητο· 

θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο μηχανισμός 

αυτός μπορεί να κινητοποιηθεί για την 

κάλυψη νέων χρηματοδοτικών αναγκών 

όπως ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του 

ΠΔΠ· 

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\1147931EL.docx  PE616.074v01-00 

 EL 

8.3.2018 A8-0048/16 

Τροπολογία  16 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 40 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

40. επισημαίνει τον ρόλο του 

αποθεματικού επείγουσας βοήθειας για 

την ταχεία ανταπόκριση σε 

συγκεκριμένες ανάγκες βοήθειας προς 

τρίτες χώρες για απρόβλεπτα γεγονότα, 

και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία 

του στο σημερινό πλαίσιο· ζητεί να 

αυξηθεί σημαντικά το χρηματοδοτικό του 

κονδύλιο μέχρις ανώτατου ετήσιου ποσού 

ενός δισεκατομμυρίου EUR· 

διαγράφεται 

Or. en 
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 EL 

8.3.2018 A8-0048/17 

Τροπολογία  17 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 42 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

42. θεωρεί ότι η χρήση του ΕΤΠ που 

εξασφαλίζει την αλληλεγγύη στην ΕΕ και 

προσφέρει στήριξη στους εργαζόμενους 

που χάνουν τη δουλειά τους ως 

αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών 

αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου 

εμπορίου που οφείλονται στην 

παγκοσμιοποίηση ή ως αποτέλεσμα της 

παγκόσμιας οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν 

αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητές του 

και θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω 

για να ενσωματωθεί σε μια 

μακροπρόθεσμη στρατηγική, ώστε να 

στηρίζει αποτελεσματικά απολυμένους 

εργαζόμενους και να τους επανεντάσσει 

στην αγορά εργασίας, σε όλα τα κράτη 

μέλη· θεωρεί ότι η επικείμενη 

αναθεώρηση του ΕΤΠ πρέπει να εξετάσει 

το πεδίο εφαρμογής της και να βελτιώσει 

τον συντονισμό με άλλα μέσα· πιστεύει 

ότι ένα αναθεωρημένο ΕΤΠ θα πρέπει να 

διαθέτει τουλάχιστον ισόποση ετήσια 

χρηματοδότηση δυνάμει του νέου ΠΔΠ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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 EL 

8.3.2018 A8-0048/18 

Τροπολογία  18 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 43 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

43. προτείνει τη δημιουργία ειδικού 

αποθεματικού για τα ειδικά μέσα του 

ΠΔΠ που θα τροφοδοτείται από τις 

αχρησιμοποίητες πιστώσεις που 

εναπομένουν σε κάθε μέσο· θεωρεί ότι το 

αποθεματικό αυτό θα πρέπει να 

λειτουργεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς· 

ζητεί το αποθεματικό αυτό να 

κινητοποιείται υπέρ κάθε ειδικού μέσου 

του ΠΔΠ που καλείται να 

χρηματοδοτήσει ανάγκες πέραν της 

χρηματοδοτικής του ικανότητας, αφού 

προηγηθεί απόφαση της αρμόδιας για τον 

προϋπολογισμό αρχής· 

διαγράφεται 

Or. en 
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 EL 

8.3.2018 A8-0048/19 

Τροπολογία  19 

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 76 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

76. ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε 

επίπεδο τουλάχιστον 120 

δισεκατομμυρίων EUR· φρονεί ότι το 

επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να 

διασφαλιστούν η παγκόσμια 

ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική, 

τεχνολογική και βιομηχανική υπεροχή της 

Ευρώπης, για να αντιμετωπισθούν οι 

κοινωνικές προκλήσεις και για να 

υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της 

ΕΕ για το κλίμα και των ΣΒΑ· ζητεί, 

ειδικότερα, να καταβληθούν προσπάθειες 

για την προώθηση πρωτοποριακών, 

καινοτόμων πρωτοβουλιών για τη 

δημιουργία αγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ· 

76. ζητεί, ως εκ τούτου, να μειωθεί 

σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός 

που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο 

ΠΔΠ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/20 

Τροπολογία  20 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 81 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

81. επαναλαμβάνει την ισχυρή 

δέσμευσή του υπέρ του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ) το οποίο αποσκοπεί στην 

κινητοποίηση 500 δισεκατομμυρίων EUR 

σε νέες επενδύσεις στην πραγματική 

οικονομία στο πλαίσιο του τρέχοντος 

ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ έχει ήδη 

δώσει ισχυρή και στοχευμένη ώθηση σε 

οικονομικούς τομείς που ευνοούν τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση· 

υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο του 

ΕΤΣΕ στην παροχή χρηματοδότησης σε 

ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ένωση· εκφράζει, 

επομένως, επιδοκιμασία για την πρόθεση 

της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση 

αυτού του επενδυτικού προγράμματος με 

ειδικό προϋπολογισμό που δεν θα πρέπει 

να χρηματοδοτείται εις βάρος των 

υφιστάμενων πολιτικών και 

προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου 

ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε νομοθετική 

πρόταση θα πρέπει να βασίζεται στα 

συμπεράσματα μιας επανεξέτασης και 

ανεξάρτητης αξιολόγησης της 

Επιτροπής· αναμένει ότι η νέα πρόταση 

θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τυχόν 

ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή του 

ΕΤΣΕ και θα ενισχύσει, μεταξύ άλλων, τη 

γεωγραφική του κάλυψη, έτσι ώστε τα 

οφέλη της ανάπτυξης να γίνονται αισθητά 

διαγράφεται 
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σε ολόκληρη την Ένωση· 
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