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8.3.2018 A8-0048/69 

Τροπολογία  69 

Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 3 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3γ. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όπως υπάρχει σήμερα, 

ανοικοδομήθηκε χωρίς τους λαούς της 

Ευρώπης και ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει 

να θέσει στόχο την μετατροπή της σε μια 

Ευρώπη με σεβασμό για το περιβάλλον 

και κοινωνικά δίκαιη· εκτιμά ότι 

οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε το 

επόμενο ΠΔΠ ως τμήμα μιας 

στρατηγικής επαναδιατύπωσης του 

κεντρικού στόχου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που είναι η οικονομική, 

κοινωνική και εδαφική συνοχή αλλά και 

ως τμήμα ενός ευρύτερου 

προβληματισμού σχετικά με την 

επανεφεύρεση της Ευρώπης προς όφελος 

όλων των πολιτών της· 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Τροπολογία  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Τάκης Χατζηγεωργίου, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Νεοκλής Συλικιώτης  

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει να βασιστεί στις 

καθιερωμένες πολιτικές και 

προτεραιότητες της Ένωσης, που 

αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, 

της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας 

των φύλων, στην τόνωση της ευημερίας, 

της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης, έρευνας και 

καινοτομίας, στην παροχή ποιοτικών 

θέσεων απασχόλησης με αξιοπρεπείς 

όρους εργασίας, στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση 

της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής καθώς και της αλληλεγγύης 

μεταξύ κρατών μελών και πολιτών· θεωρεί 

ότι οι εν λόγω πυλώνες αποτελούν 

προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς και της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

καθώς και για την ενίσχυση της θέσης 

της Ευρώπης στον κόσμο· έχει την 

πεποίθηση ότι οι πυλώνες αυτοί είναι 

τώρα πιο σημαντικοί από ποτέ για τις 

μελλοντικές προσπάθειες της Ευρώπης· 

4. είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει να βασιστεί στις 

καθιερωμένες πολιτικές και 

προτεραιότητες της Ένωσης, που 

αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, 

της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας 

των φύλων, στην τόνωση της ευημερίας, 

της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης, έρευνας και 

καινοτομίας, στην παροχή ποιοτικών 

θέσεων απασχόλησης με θεσμικώς 

κατοχυρωμένα δικαιώματα και με 

αξιοπρεπείς όρους εργασίας, στην 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και 

στην προώθηση της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής καθώς 

και της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών 

μελών και πολιτών· θεωρεί ότι πρέπει να 

οδηγηθούμε προς μια κυκλική και 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα οικονομία· επισημαίνει ότι 

καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν πρέπει να 

αποκλείεται από τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

ακόμη και αν δεν είναι μέλος της ΕΕ· έχει 

την πεποίθηση ότι οι χώρες αυτές είναι 

τώρα πιο σημαντικές από ποτέ για τις 

μελλοντικές προσπάθειες της Ευρώπης· 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Τροπολογία  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, 

Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην 

Ένωση να προσφέρει λύσεις και να εξέλθει 

δυναμωμένη από τις κρίσεις της δεκαετίας: 

την οικονομική και χρηματοπιστωτική 

ύφεση, την ανεργία των νέων, το 

συνεχιζόμενο φαινόμενο της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, της 

μετανάστευσης και των προσφύγων, την 

κλιματική αλλαγή και τις φυσικές 

καταστροφές, την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και την απώλεια της 

βιοποικιλότητας, την τρομοκρατία και την 

αστάθεια, μεταξύ πολλών άλλων· 

υπογραμμίζει ότι αυτές οι παγκόσμιες, 

διασυνοριακές προκλήσεις με τις εγχώριες 

επιπτώσεις τους αποκαλύπτουν την 

αλληλεξάρτηση των οικονομιών και των 

κοινωνιών μας, και υποδεικνύουν την 

ανάγκη για κοινές δράσεις· 

5. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην 

Ένωση να προσφέρει λύσεις και να εξέλθει 

δυναμωμένη από τις κρίσεις της δεκαετίας: 

την οικονομική και χρηματοπιστωτική 

ύφεση, την ανεργία των νέων, το 

συνεχιζόμενο φαινόμενο της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, της 

μετανάστευσης και των προσφύγων, την 

κλιματική αλλαγή και τις φυσικές 

καταστροφές, την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και την απώλεια της 

βιοποικιλότητας, την τρομοκρατία και την 

αστάθεια, μεταξύ πολλών άλλων· 

υπογραμμίζει ότι αυτές οι παγκόσμιες, 

διασυνοριακές προκλήσεις με τις εγχώριες 

επιπτώσεις τους αποκαλύπτουν την 

αλληλεξάρτηση των οικονομιών και των 

κοινωνιών μας, και υποδεικνύουν την 

ανάγκη για κοινές δράσεις· επισημαίνει 

πόσο σημαντικό επίσης είναι να δώσει το 

επόμενο ΠΔΠ ιδιαίτερη προσοχή και στις 

πλέον μακροπρόθεσμες προκλήσεις και 

δεσμεύσεις· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Τροπολογία  72 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Michels, Κώστας Χρυσόγονος, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Σοφία Σακοράφα, 

Helmut Scholz 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5a. Συγκεκριμένα, πρέπει να θεσπιστεί 

σύστημα αλληλεγγύης με ειδικούς 

μηχανισμούς αρωγής και ενίσχυσης 

κρατών μελών που υφίστανται χαμηλά 

ποσοστά εισοδημάτων και ανάπτυξης, 

ενώ αγωνίζονται ενάντια σε φτώχεια και 

ανεργία μακράς διάρκειας, σύστημα που 

θα καθιστά δυνατή την άμεση και εύκολη 

πρόσβαση σε πόρους της ΕΕ προς 

αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων·  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Τροπολογία  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Κώστας Χρυσόγονος, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, João Pimenta Lopes, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz, Miguel Viegas, 

Tania González Peñas 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 5 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5β. καλεί την ΕΕ να μην θυσιάσει την 

πολιτική συνοχής· 

Or. en 

 

 


