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8.3.2018 A8-0048/108 

Τροπολογία  108 

Younous Omarjee, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez 

Caldentey, 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 74 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  74α. τονίζει την επείγουσα ανάγκη για 

τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αρχής 

που θα είναι εξουσιοδοτημένη για την 

καταπολέμηση της φορολογικής απάτης 

και της φοροδιαφυγής· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/109 

Τροπολογία  109 

Younous Omarjee, Martina Michels, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, 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 81 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  81α. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 

διασφαλιστεί ότι η θέση του ΕΤΣΕ στον 

προϋπολογισμό και στις πολιτικές 

προτεραιότητες της Ένωσης δεν 

εμποδίζει την επιδίωξη των στόχων της 

ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής·  πιστεύει 

ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από 

το ΕΤΣΕ θα πρέπει να εξαρτώνται από 

την ύπαρξη, μεταξύ των στόχων τους, 

της συνοχής, της βιωσιμότητας και της 

μείωσης των μεγάλων διαφορών όσον 

αφορά τον πλούτο  στην Ένωση· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/110 

Τροπολογία  110 

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

Flanagan, Patrick Le Hyaric, Martina Michels, 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 82 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

82. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των βιώσιμων μεταφορών· 

επισημαίνει ότι οι μεταφορικές υποδομές 

είναι η ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς 

και η βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της δημιουργίας θέσεων εργασίας· 

σημειώνει ότι η δημιουργία ενός ενιαίου 

ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, ο οποίος 

θα συνδέεται με τις γειτονικές χώρες, 

απαιτεί μείζονες υποδομές μεταφορών 

και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βασική 

προτεραιότητα τόσο από απόψεως 

ανταγωνιστικότητας της ΕΕ όσο και για 

την επίτευξη εδαφικής, οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, 

μεταξύ άλλων και για τις περιφερειακές 

και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, ως εκ 

τούτου, ότι το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει 

να προβλέπει επαρκή χρηματοδότηση για 

έργα που συμβάλλουν συγκεκριμένα στην 

ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των 

ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα 

πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· 
υπενθυμίζει τους στόχους που 

καθορίστηκαν από την COP 21 όσον 

αφορά τις μεταφορές, με στόχο την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 

82. εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για 

τους τομείς που βασίζονται σε 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο 

τομέας των βιώσιμων μεταφορών· 

υπενθυμίζει τους στόχους που 

καθορίστηκαν από την COP 21 όσον 

αφορά τις μεταφορές για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 

και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και 

ολοκληρωμένες δημόσιες μεταφορές· 
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και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και 

ολοκληρωμένες δημόσιες μεταφορές· 

Or. en 

 

 


