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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/91 

Τροπολογία  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Σοφία Σακοράφα, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

εξ ονόματος 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 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  22α. το μοντέλο 5+5 θα διασφαλίζει ότι 

λαμβάνονται υπόψη οι πολιτικές 

ανησυχίες του Κοινοβουλίου κατά τη 

διάρκεια κάθε κοινοβουλευτικής 

περιόδου· θα μπορούσε επίσης να 

παράσχει μεγαλύτερη ευελιξία για την 

πραγματοποίηση αλλαγών στη διαχείριση 

των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη 

τους οικονομικούς κύκλους και 

παρέχοντας τη δυνατότητα απόφασης 

σχετικά με ένα επεκτατικό ΠΔΠ κατά τις 

περιόδους ύφεσης και ένα πιο 

συγκρατημένο ΠΔΠ σε περιόδους 

οικονομικής άνθησης, χωρίς σημαντική 

απώλεια σταθερότητας για τα 

μακροπρόθεσμα προγράμματα, τα οποία 

θα μπορούσαν να συνεχιστούν κατά τη 

διάρκεια της 10ετούς περιόδου, εφόσον 

κρίνεται σκόπιμο· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Τροπολογία  92 

Younous Omarjee, Martina Michels, Κώστας Χρυσόγονος, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz 

εξ ονόματος 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 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. υπογραμμίζει ότι, κατά τη διάρκεια 

του τρέχοντος ΠΔΠ, η αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε σημαντική 

κινητοποίηση των μηχανισμών ευελιξίας 

και των ειδικών μέσων που 

περιλαμβάνονται στον κανονισμό για το 

ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 

πρόσθετες πιστώσεις που χρειάστηκαν για 

να αντιμετωπιστούν σοβαρές κρίσεις ή για 

να χρηματοδοτηθούν νέες πολιτικές 

προτεραιότητες· 

26. υπογραμμίζει ότι, κατά τη διάρκεια 

του τρέχοντος ΠΔΠ, η αρμόδια για τον 

προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε σημαντική 

κινητοποίηση των μηχανισμών ευελιξίας 

και των ειδικών μέσων που 

περιλαμβάνονται στον κανονισμό για το 

ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 

πρόσθετες πιστώσεις που χρειάστηκαν για 

να αντιμετωπιστούν σοβαρές κρίσεις ή για 

να χρηματοδοτηθούν νέες πολιτικές 

προτεραιότητες· εκφράζει τη λύπη του για 

το γεγονός ότι έχουν γίνει ορισμένες 

ανακατανομές με ανάληψη από κονδύλια 

του προϋπολογισμού άλλων 

προγραμμάτων, ιδίως στην περίπτωση 

της πολιτικής συνοχής· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Τροπολογία  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος 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 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι 

διατάξεις ευελιξίας στο πλαίσιο του 

τρέχοντος ΠΔΠ έχουν λειτουργήσει 

ικανοποιητικά και έχουν παράσχει λύσεις 

σε σχέση με τη σημαντική χρηματοδότηση 

που χρειάζεται ιδίως για την 

αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και 

προσφυγικής κρίσης και τη γεφύρωση 

του κενού επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι το 

Κοινοβούλιο ήταν ο εμπνευστής πολλών 

από τις διατάξεις αυτές τις οποίες 

υπερασπίστηκε σθεναρά κατά τις 

προηγούμενες διαπραγματεύσεις για το 

ΠΔΠ· 

27. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι 

διατάξεις ευελιξίας στο πλαίσιο του 

τρέχοντος ΠΔΠ δεν έχουν παράσχει λύσεις 

σε σχέση με τη σημαντική και ουσιαστική 

χρηματοδότηση που χρειάζεται για το 

κοινό καλό στην Ευρώπη· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Τροπολογία  94 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Michels, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Σοφία Σακοράφα, Helmut Scholz 

εξ ονόματος 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 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· 

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 μέσω της παροχής ασφαλούς και 

βιώσιμης απασχόλησης· 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· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Τροπολογία  95 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος 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 50 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

50. αναγνωρίζει ότι η επίτευξη 

πραγματικής ευρωπαϊκής προστιθέμενης 

αξίας θα πρέπει να είναι μία από τις 

βασικές αρχές που θα καθοδηγούν τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ όταν λαμβάνουν 

αποφάσεις σχετικά με το είδος των 

δαπανών στο επόμενο ΠΔΠ· επισημαίνει, 

ωστόσο, την ύπαρξη πολλαπλών 

ερμηνειών της έννοιας αυτής και ζητεί να 

υπάρξει ένας ενιαίος, σαφής και 

κατανοητός ορισμός των κριτηρίων που 

θα συνυπολογίζει τις εδαφικές 

ιδιαιτερότητες και θα περιλαμβάνει, όπου 

είναι δυνατόν, μετρήσιμους δείκτες 

απόδοσης· προειδοποιεί ενάντια σε κάθε 

απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός 

αυτός για να αμφισβητηθεί η συνάφεια 

πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ με 

βάση αμιγώς ποσοτικά ή βραχυπρόθεσμα 

οικονομικά ζητήματα· 

50. επισημαίνει την ύπαρξη πολλαπλών 

ερμηνειών της έννοιας της ευρωπαϊκής 

προστιθέμενης αξίας· προειδοποιεί 

ενάντια σε κάθε απόπειρα να 

χρησιμοποιηθεί ο ορισμός αυτός για να 

αμφισβητηθεί η συνάφεια πολιτικών και 

προγραμμάτων της ΕΕ με βάση αμιγώς 

ποσοτικά ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά 

ζητήματα· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Τροπολογία  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

εξ ονόματος 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 52 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

52. θεωρεί ότι η καλύτερη διάθεση των 

δαπανών, δηλαδή η αποδοτική και χωρίς 

διακρίσεις χρήση κάθε ευρώ του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, μπορεί να 

επιτευχθεί όχι μόνον με τη διοχέτευση 

των πόρων της ΕΕ στις ενέργειες που 

εμφανίζουν υψηλότερη ευρωπαϊκή 

προστιθέμενη αξία και αυξάνουν στον 

μέγιστο βαθμό την απόδοση των 

πολιτικών και των προγραμμάτων της 

ΕΕ, με βάση μια εις βάθος αξιολόγηση 

των τρεχουσών δαπανών, αλλά και με την 

επίτευξη μεγαλύτερων συνεργειών μεταξύ 

του προϋπολογισμού της ΕΕ και των 

προϋπολογισμών των κρατών μελών, και 

με την εξασφάλιση απτής βελτίωσης στην 

αρχιτεκτονική των δαπανών· υποστηρίζει 

τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016 για ένα 

πλαίσιο αποδοτικής μέτρησης των δεικτών, 

περισσότερο εξορθολογισμένη και 

ισόρροπη υποβολή στοιχείων σχετικά με 

τις επιδόσεις και ευκολότερη πρόσβαση 

στα αποτελέσματα της αξιολόγησης· 

52. θεωρεί ότι η καλύτερη διάθεση των 

δαπανών, δηλαδή η αποδοτική και χωρίς 

διακρίσεις χρήση κάθε ευρώ του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, θα πρέπει να 

βασιστεί σε μια εις βάθος αξιολόγηση των 

τρεχουσών δαπανών, αλλά και να 

διευκολυνθεί με την επίτευξη μεγαλύτερων 

συνεργειών μεταξύ του προϋπολογισμού 

της ΕΕ και των προϋπολογισμών των 

κρατών μελών και με την εξασφάλιση 

απτής βελτίωσης στην αρχιτεκτονική των 

δαπανών· υποστηρίζει τις συστάσεις της 

ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου του 2016 για ένα πλαίσιο 

αποδοτικής μέτρησης των δεικτών, 

περισσότερο εξορθολογισμένη και 

ισόρροπη υποβολή στοιχείων σχετικά με 

τις επιδόσεις και ευκολότερη πρόσβαση 

στα αποτελέσματα της αξιολόγησης· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Τροπολογία  97 

Rina Ronja Kari, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Helmut Scholz 

εξ ονόματος 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 

Paragraph 53 a (new) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  53α. υπενθυμίζει ότι τα διαρθρωτικά 

ταμεία της ΕΕ δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται με τρόπο που 

υποστηρίζει αμέσως ή εμμέσως τη 

μετεγκατάσταση υπηρεσιών ή της 

παραγωγής σε άλλα κράτη μέλη· 

Or. en 

 

 


