
 

AM\1148273EL.docx  PE616.088v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.3.2018 A8-0062/16 

Τροπολογία  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

(2017/2286(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα πρέπει να προωθεί τις 

δημόσιες επενδύσεις μέσω της 

υποστήριξης παραγωγικών και 

στρατηγικών τομέων 

(συμπεριλαμβανομένων του 

εκσυγχρονισμού και της βιωσιμότητάς 

τους), τις δημόσιες υπηρεσίες, τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας με 

κατάλληλα δικαιώματα, την 

καταπολέμηση της φτώχειας, του 

κοινωνικού αποκλεισμού και των 

ανισοτήτων, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πλήρη αξιοποίηση 

του δυναμικού κάθε χώρας και 

περιφέρειας, σε συνδυασμό με την 

επιδίωξη εξωτερικών σχέσεων που 

βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη 

συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και 

την ειρήνη·  

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

13.3.2018 A8-0062/17 

Τροπολογία  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. τάσσεται υπέρ της ουσιαστικής 

ενίσχυσης του προϋπολογισμού της ΕΕ με 

στόχο την ενδυνάμωση της 

αναδιανεμητικής του λειτουργίας, ούτως 

ώστε να συμβάλλει στην επίτευξη της 

αρχής της οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής·  

Or. pt 



 

AM\1148273EL.docx  PE616.088v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

13.3.2018 A8-0062/18 

Τροπολογία  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. απορρίπτει το «Σύμφωνο για τη 

σταθερότητα, τον συντονισμό και τη 

διακυβέρνηση στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση («Δημοσιονομικό 

Σύμφωνο»), τη νομοθεσία περί 

«οικονομικής διακυβέρνησης» και το 

«Σύμφωνο για το Ευρώ +», μέτρα τα 

οποία διαιωνίζουν τις πολιτικές λιτότητας 

της ΕΕ και των κρατών μελών της - 

πολιτικές εκμετάλλευσης, φτωχοποίησης 

και όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων 

και αδικιών που προσβάλλουν τα 

δικαιώματα και τις κοινωνικές 

λειτουργίες του κράτους - και τα οποία θα 

επιδεινώσουν αναπόφευκτα τις 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, 

ιδίως σε χώρες όπου οι συνθήκες είναι 

ήδη πολύ δυσχερείς· 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Τροπολογία  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. ζητεί να διατεθούν κονδύλια σε 

προγράμματα που προωθούν την 

απασχόληση - η οποία θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει και τα κατάλληλα 

δικαιώματα -  και την κοινωνική ένταξη 

των νέων, διασφαλίζοντας ότι τα 

κονδύλια της ΕΕ δεν θα συμβάλουν ποτέ 

στη δημιουργία συστημάτων που 

προάγουν τη μη αμειβόμενη πρακτική 

άσκηση, τις επισφαλείς θέσεις εργασίας ή 

την αντικατάσταση μόνιμων θέσεων 

εργασίας με προσωρινή απασχόληση ή 

πρακτική άσκηση·  

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

13.3.2018 A8-0062/20 

Τροπολογία  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. πιστεύει ότι αναγκαία προϋπόθεση για 

να δοθεί ουσιαστική λύση στα 

προβλήματα της βιώσιμης οικονομικής 

ανάπτυξης, της ανεργίας, της φτώχειας, 

του κοινωνικού αποκλεισμού και των 

ανισοτήτων (κυρίως της εισοδηματικής 

ανισότητας) είναι να επέλθει ρήξη με 

αυτές τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης· τονίζει ότι απαιτείται η χάραξη 

νέας στρατηγικής για τον προσδιορισμό 

μίας νέας κατεύθυνσης για την Ευρώπη, 

ενός δρόμου που θα οδηγεί στην πλήρη 

απασχόληση, την εργασία με κατάλληλα 

δικαιώματα, τους αξιοπρεπείς μισθούς, 

την οικονομική και κοινωνική συνοχή και 

την κοινωνική προστασία για όλους και 

θα εγγυάται το υψηλότερο δυνατό βιοτικό 

επίπεδο, ενός δρόμου που θα λαμβάνει 

σοβαρά υπόψη τις αναπτυξιακές ανάγκες 

κάθε κράτους μέλους, και ιδίως των 

λιγότερο ανεπτυγμένων, και θα προωθεί 

την πραγματική σύγκλιση, συμβάλλοντας 

στη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος 

μεταξύ κρατών μελών και των 

υφισταμένων οικονομικών, κοινωνικών 

και περιφερειακών ανισοτήτων· 

Or. pt 

 

 


