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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.3.2018 A8-0062/24 

Τροπολογία  24 

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 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  11α. δηλώνει ότι ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ μπορεί και θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει τον 

αφοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του 

πυρηνικού αφοπλισμού, και 

επαναλαμβάνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 

θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην 

άμυνα και την προώθηση της ειρήνης· 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/25 

Τροπολογία  25 

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 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  18α. ζητεί να διατεθούν περισσότερες 

πιστώσεις του προϋπολογισμού για τη 

λήψη αποτελεσματικών μέτρων που θα 

βελτιώσουν τη μεταχείριση και την 

κοινωνική ένταξη των προσφύγων και 

των μεταναστών κατά την άφιξή τους· 

απορρίπτει κάθε δημοσιονομικό μέτρο 

και πολιτική που προωθεί την ανάθεση σε 

τρίτους της φύλαξης των συνόρων της 

ΕΕ μέσω πρωτοβουλιών, όπως ο Frontex, 

ή ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό 

εξοπλισμών ή τη στρατιωτικοποίηση των 

διεθνών σχέσεων που προτείνει η ΕΕ·  

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/26 

Τροπολογία  26 

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 18 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  18β. απορρίπτει σθεναρά κάθε ενέργεια 

που αποσκοπεί στη μείωση των 

κονδυλίων του προϋπολογισμού που 

προορίζονται για την πολιτική συνοχής, 

και ζητεί, αντιθέτως, τη σημαντική 

αύξησή τους· απορρίπτει κάθε ενέργεια 

που αποσκοπεί στην αύξηση της 

χρηματοδότησης που προορίζεται για  τη 

βιομηχανία όπλων, για μιλιταριστικούς 

σκοπούς και για εξωτερικές παρεμβάσεις 

της ΕΕ, ιδίως εάν αυτό συνεπάγεται 

μεταφορά πόρων από την πολιτική 

συνοχής· αποδοκιμάζει τα σχέδια για τη 

διοχέτευση κονδυλίων από τον 

προϋπολογισμό σε στόχους που 

αντανακλούν εμμονή σε συνάρτηση με τη 

στρατιωτική ισχύ, την ασφάλεια και την 

εξωτερική παρέμβαση, κάτι το οποίο 

αποτελεί βαθύτερο αίτιο πολλών ενόπλων 

συγκρούσεων σήμερα, καθώς και 

παράγοντα που εξωθεί σε 

μεταναστευτικές ροές και κίνητρο για τη 

λεηλασία του πλούτου αναπτυσσομένων 

χωρών·   

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/27 

Τροπολογία  27 

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 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. επισημαίνει ότι η εξωτερική 

πολιτική της ΕΕ, ιδίως η Συνολική 

στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική 

πολιτική και την πολιτική ασφαλείας και 

άλλα μέσα, προωθούν τον εξωτερικό 

παρεμβατισμό και τον μιλιταρισμό της 

ΕΕ, ενώ παράλληλα εναρμονίζονται με 

πολιτικές της ΕΕ που αποσκοπούν στον 

περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων, 

ελευθεριών και εγγυήσεων· ως εκ τούτου, 

απορρίπτει κάθε χρήση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού που συμβάλλουν στην 

εδραίωση των πολιτικών της ΕΕ στον 

τομέα της εξωτερικής δράσης·  

Or. pt 



 

AM\1148280EL.docx  PE616.088v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/28 

Τροπολογία  28 

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 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  25α. ζητεί τη θέσπιση προγραμμάτων 

υποστήριξης για τα κράτη μέλη που 

επιθυμούν να διαπραγματευθούν την 

έξοδό τους από το ευρώ επειδή η 

παραμονή τους σε αυτό έχει καταστεί μη 

βιώσιμη· θεωρεί ότι τα προγράμματα 

αυτά θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 

προβλέπουν κατάλληλη αντιστάθμιση για 

την κοινωνική και οικονομική βλάβη που 

έχει προκαλέσει στα κράτη μέλη η 

προσχώρηση και παραμονή τους στο 

ενιαίο νόμισμα·  

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/29 

Τροπολογία  29 

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 22 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 22α. ζητεί τη δημιουργία ειδικών 

οικονομικών σχεδίων συνδρομής για 

χώρες που αντιμετωπίζουν μεγάλες 

δυσκολίες και συσσωρευμένα ελλείμματα, 

και ιδίως για χώρες που έχουν πληγεί από 

παρεμβάσεις της Τρόικας· θεωρεί ότι τα 

σχέδια αυτά θα πρέπει να προσφέρουν 

μια κατάλληλη χρηματοδότηση και τις 

αναγκαίες εξαιρέσεις από τις διατάξεις 

που διέπουν την ενιαία αγορά και τις 

κοινές πολιτικές·  

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

1.3.2018 A8-0062/30 

Τροπολογία  30 

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 29 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 29α. τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν 

μηχανισμοί ρύθμισης της δημόσιας 

παραγωγής και της αγοράς για την 

εξασφάλιση δίκαιων τιμών για την 

παραγωγή και σταθερού και δίκαιου 

εισοδήματος για τους γεωργούς· 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/31 

Τροπολογία  31 

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 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. Ζητεί την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), 

το οποίο στοχεύει κατά κύριο λόγο στη 

στήριξη της παραδοσιακής παράκτιας 

αλιείας μικρής κλίμακας, στη βελτίωση 

της ασφάλειας του στόλου και της 

ασφάλειας επί των σκαφών, στη 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της 

υγείας και της υγιεινής, στην εξασφάλιση 

καλύτερης γνώσης των αλιευτικών 

αποθεμάτων, στη συμβολή στην 

επιστημονική και τεχνική ενίσχυση των 

ικανοτήτων των ερευνητικών ιδρυμάτων 

Ε & Α στα κράτη μέλη και τη διασφάλιση 

της θέσπισης μηχανισμών αποζημίωσης 

και στήριξης του εισοδήματος των 

αλιέων ως αντιστάθμιση στην αστάθεια 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων· 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Τροπολογία  32 

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 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30β. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος 

προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες 

του τομέα της αλιείας στις εξόχως 

απόκεντρες περιφέρειες, στο οποίο θα 

ενσωματώνεται το πρόγραμμα 

POSEI-Αλιεία· 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Τροπολογία  33 

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 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. απορρίπτει τη χρήση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για τη 

χρηματοδότηση στρατηγικών 

ιδιωτικοποίησης και απορρύθμισης του 

τομέα των μεταφορών, όπως εκείνων που 

καθορίζονται στις διαδοχικές δέσμες  

μέτρων για τις σιδηροδρομικές 

μεταφορές ή στο έργο για τον Ενιαίο 

Ευρωπαϊκό Ουρανό, δεδομένου ότι οι 

στρατηγικές αυτές θεωρούνται συνώνυμο 

της ποιοτικής επιδείνωσης των 

υπηρεσιών, της εκμετάλλευσης των 

εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών 

και της εξάρτησης αυτού του 

στρατηγικής σημασίας τομέα από τα 

συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών· 

Or. pt 

 

 

 


