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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/111 

Τροπολογία  111 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 82 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 82α. υπογραμμίζει ότι οι υποδομές, τα 

δίκτυα και οι υπηρεσίες μεταφορών 

υψηλής ποιότητας είναι ζωτικής 

σημασίας για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη χωρών και 

περιφερειών, όχι μόνο επειδή συμβάλλουν 

στην τόνωση της οικονομικής 

μεγέθυνσης, στην ενδυνάμωση του 

παραγωγικού μηχανισμού, στη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης και 

στον εκσυγχρονισμό των χωρών και των 

περιφερειών, αλλά επειδή διαδραματίζουν 

επίσης θεμελιώδη ρόλο στην προσέγγιση 

των λαών και στην καταπολέμηση της 

απομόνωσης των πληθυσμών· κρίνει, 

κατά συνέπεια, απαραίτητο να 

θεωρούνται θεμελιώδης πολιτική 

προτεραιότητα για την οικονομική 

μεγέθυνση και την εδαφική, οικονομική 

και κοινωνική συνοχή, πράγμα που 

καθιστά αναγκαίο τον δημόσιο έλεγχο 

στην ανάπτυξη, τη διαχείριση και τη 

συντήρηση των υποδομών, δικτύων και 

υπηρεσιών μεταφορών· 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/112 

Τροπολογία  112 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 83 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 83α. απορρίπτει τη χρήση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για τη 

χρηματοδότηση στρατηγικών 

ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης των 

μεταφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται 

στις διαδοχικές δέσμες μέτρων για τους 

σιδηροδρόμους ή στο σχέδιο για τον 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, που είναι 

συνώνυμο της υποβάθμισης της 

ποιότητας και της ασφάλειας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, της 

εντατικοποίησης της εκμετάλλευσης των 

εργαζομένων στις μεταφορές και της 

υπαγωγής του στρατηγικού αυτού τομέα 

στα συμφέροντα των πολυεθνικών 

εταιρειών· 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/113 

Τροπολογία  113 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Σοφία 

Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 83 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 83β. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 

η διασφάλιση χρηματοδότησης για την 

υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης 

θαλάσσιας πολιτικής (που θα προάγει τη 

θαλάσσια έρευνα και την ανάπτυξη της 

ναυτικής τεχνολογίας και μηχανολογίας 

στις διάφορες πτυχές τους, 

συμπεριλαμβανομένων της ναυπηγικής 

βιομηχανίας για την προώθηση πιο 

βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών από 

περιβαλλοντική άποψη και των λιμενικών 

υποδομών στο πλαίσιο της δημόσιας 

διαχείρισής τους που αξιοποιεί την αλιεία, 

με παράλληλη διασφάλιση του 

εκσυγχρονισμού του κλάδου, της 

κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητάς του 

και της βιωσιμότητας των πόρων, καθώς 

και του ρόλου και των ειδικών 

χαρακτηριστικών των εξόχως 

απόκεντρων περιοχών), καθώς και της 

βελτιστοποίησης των πολυτροπικών 

συνδέσεων και της μετάβασης στις 

υπηρεσίες ψηφιακών μεταφορών και σε 

βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως οι 

εσωτερικές πλωτές μεταφορές· 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/114 

Τροπολογία  114 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 84 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 84α. τονίζει ότι ο τουρισμός είναι 

σημαντικός παράγοντας για την 

ανάπτυξη των τοπικών και 

περιφερειακών οικονομιών και, συνεπώς, 

για την προώθηση της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής· υπογραμμίζει, ως εκ 

τούτου, τη σημασία της μετάβασης σε 

έναν τομέα βιώσιμου τουρισμού που δεν 

καταφεύγει σε χαμηλούς μισθούς και 

επισφαλή εργασία, πράγμα το οποίο 

προϋποθέτει καταπολέμηση της έντονης 

εποχικότητάς του, αλλά και καλύτερο 

συντονισμό μεταξύ έργων στους τομείς 

του τουρισμού και των υποδομών και 

προστασία της φυσικής, ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς· 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/115 

Τροπολογία  115 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht 

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

2017/2052(INI) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 84 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 84β. ζητεί την εκταμίευση κονδυλίων 

για τους τομείς των μεταφορών και του 

τουρισμού στο επόμενο ΠΔΠ για να 

ληφθεί υπόψη ο θετικός αντίκτυπος στη 

μείωση των ασυμμετριών μεταξύ 

περιφερειών, αλλά και στην 

καταπολέμηση της φτώχειας και της  

εποχικότητας στους δύο αυτούς τομείς· 

Or. pt 

 


