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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

2.7.2018 A8-0247/24 

Τροπολογία  24 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Νικόλαος Χουντής, 

Eleonora Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή τριμερούς διαλόγου 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36α. επισημαίνει την ανάγκη για μια 

γεωργική πολιτική που επικεντρώνεται: 

στην επισιτιστική ασφάλεια και 

αυτονομία· στη διατήρηση των 

αγροτικών πληθυσμών και της 

απασχόλησης· στη βιώσιμη ανάπτυξη 

στους τομείς του περιβάλλοντος, της 

γεωργίας και της δασοκομίας· και στην 

παροχή υγιεινών, οικονομικά προσιτών 

ειδών διατροφής υψηλής ποιότητας σε 

δίκαιες τιμές· επισημαίνει ότι οι 

επισιτιστικές και υγειονομικές ανάγκες 

έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη 

στήριξης των γεωργών στη μετάβαση 

προς φιλικές προς το περιβάλλον 

γεωργικές πρακτικές, και αντιμετώπισης 

της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι είναι 

αναγκαίο να εξασφαλιστεί το εισόδημα 

των γεωργών, και να ενισχυθεί η σύνδεση 

μεταξύ της ΚΓΠ και της παροχής 

δημόσιων αγαθών· απορρίπτει κάθε 

απόπειρα επανεθνικοποίησης των 

δαπανών της ΚΓΠ και τονίζει την ανάγκη 

για μηχανισμούς δημόσιας ρύθμισης της 

παραγωγής και των αγορών, προκειμένου 

να εξασφαλίζονται δίκαιες τιμές για τον 

παραγωγό και ένα σταθερό και δίκαιο 

εισόδημα για τους γεωργούς·  

Or. en 



 

AM\1158033EL.docx  PE621.743v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

2.7.2018 A8-0247/25 

Τροπολογία  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Τάκης 

Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή τριμερούς διαλόγου 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36β. ζητεί αύξηση των πόρων του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας, του οποίου πρωταρχικός σκοπός 

είναι: η στήριξη της μικρής κλίμακας, 

παράκτιας και βιοτεχνικής αλιείας· η 

βελτίωση της ασφάλειας του στόλου, των 

συνθηκών εργασίας και της υγείας και 

της υγιεινής επί του σκάφους· η 

εξασφάλιση καλύτερης γνώσης των 

αλιευτικών αποθεμάτων· η συμβολή στην 

επιστημονική και τεχνική ανάπτυξη 

ικανοτήτων μέσω της έρευνας και της 

ανάπτυξης σε οργανισμούς στα κράτη 

μέλη· και, δεδομένης της αστάθειας των 

αλιευτικών δραστηριοτήτων, η πρόβλεψη 

αποζημίωσης και μηχανισμών στήριξης 

που εξασφαλίζουν τα εισοδήματα των 

αλιέων·  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/26 

Τροπολογία  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Τάκης 

Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή τριμερούς διαλόγου 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  36γ. ζητεί να ενισχυθούν οι γραμμές 

του προϋπολογισμού για τη στήριξη των 

εξόχως απόκεντρων περιφερειών μέσω 

αύξησης της χρηματοδότησης που 

παρέχεται μέσω του προγράμματος 

ειδικών μέτρων λόγω του 

απομακρυσμένου και νησιωτικού 

χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών 

(POSEI), την αντικατάσταση του 

προγράμματος POSEI για την αλιεία και 

τη δημιουργία ενός προγράμματος 

POSEI για τις μεταφορές  με στόχο την 

αντιστάθμιση του διπλού νησιωτικού 

χαρακτήρα που επηρεάζει πολλές από τις 

εξόχως απόκεντρες περιοχές· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/27 

Τροπολογία  27 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Νικόλαος Χουντής, 

Eleonora Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή τριμερούς διαλόγου 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  38α. καταδικάζει τα βήματα που έχουν 

γίνει προς την περαιτέρω 

στρατιωτικοποίηση της ΕΕ· θεωρεί 

λυπηρά τα σχέδια διοχέτευσης πόρων του 

προϋπολογισμού σε στόχους οι οποίοι 

αντικατοπτρίζουν μια εμμονή με τη 

στρατιωτική ισχύ, την ασφάλεια και την 

εξωτερική παρέμβαση, που αποτελούν τα 

βαθύτερα αίτια πολλών ενόπλων 

συγκρούσεων σήμερα, παράγοντα των 

μεταναστευτικών ροών και κίνητρο για 

τη λεηλασία των πόρων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

2.7.2018 A8-0247/28 

Τροπολογία  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Paloma 

López Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή τριμερούς διαλόγου 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  38β. αντιτίθεται στις συνεχιζόμενες 

προσπάθειες για τη δημιουργία ενός 

ενωσιακού προγράμματος έρευνας στον 

τομέα της άμυνας και ενός προγράμματος 

βιομηχανικής ανάπτυξης για την άμυνα 

και τους εξοπλισμούς (EDIDP) και στη 

δημιουργία ενωσιακού στρατιωτικού 

βιομηχανικού συμπλέγματος· αντιτίθεται 

επίσης στη συγχώνευση ζητημάτων 

εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας 

και την ενσωμάτωση της εμπορικής, 

αναπτυξιακής και ενεργειακής πολιτικής 

στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ· τονίζει, 

εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαίο η ΕΕ 

να γίνει και πάλι ένας αυστηρά πολιτικός 

παράγοντας που προωθεί προτεραιότητες 

όπως είναι η εξάλειψη της φτώχειας και 

η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, η ειρηνική επίλυση των 

συγκρούσεων, ο έλεγχος των όπλων – 

συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης 

του καθεστώτος της NPT και των 

προσπαθειών για τον πλήρη πυρηνικό 

αφοπλισμό – και το δίκαιο εμπόριο και οι 

ισορροπημένες οικονομικές σχέσεις· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/29 

Τροπολογία  29 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Νικόλαος Χουντής, 

Eleonora Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή τριμερούς διαλόγου 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  38γ. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

ενισχυθεί η υποστήριξη πολιτικών που 

προάγουν την ειρήνη και την αρμονική 

συνύπαρξη μεταξύ των λαών, με πλήρη 

σεβασμό των αρχών του Καταστατικού 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του 

διεθνούς δικαίου·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

2.7.2018 A8-0247/30 

Amendment  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Νικόλαος Χουντής, 

Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Eleonora Forenza, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή τριμερούς διαλόγου 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  38δ. 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 όλα τα δημοσιονομικά μέτρα 

και τις πολιτικές που προωθούν την 

εξωτερίκευση των συνόρων της ΕΕ μέσω 

πρωτοβουλιών όπως είναι η συμφωνία 

ΕΕ-Τουρκίας και η αναπαραγωγή της 

στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, η 

δημιουργία των λεγόμενων «πλατφορμών 

τοπικής αποβίβασης» και η ενίσχυση του 

Frontex και της εντολής του· απορρίπτει 

επίσης όλα τα δημοσιονομικά μέτρα που 

ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό 

εξοπλισμών ή τη στρατιωτικοποίηση των 

διεθνών σχέσεων, όπως προτείνεται από 

την ΕΕ· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/31 

Τροπολογία  31 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Νικόλαος Χουντής, 

Eleonora Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή τριμερούς διαλόγου 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  38ε. 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 

προαγωγή της ειρήνης· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/32 

Τροπολογία  32 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Νικόλαος Χουντής, 

Eleonora Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, 

Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή τριμερούς διαλόγου 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 58 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  58α. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση για τη μετάφραση και τη 

διερμηνεία, αντιστρέφοντας την τάση 

των τελευταίων ετών, προκειμένου να 

διαφυλαχθεί, με αποτελεσματικό τρόπο, η 

αρχή της πολυγλωσσίας· επιμένει ότι 

είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός των 

μεταφραστών και των διερμηνέων με την 

ένταξη ελεύθερων επαγγελματιών και 

εξωτερικών συνεργατών που καλύπτουν 

μόνιμες θέσεις στο μόνιμο προσωπικό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· τονίζει την 

επείγουσα ανάγκη να δοθεί απάντηση στα 

αιτήματα του προσωπικού, ειδικότερα 

των διερμηνέων· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/33 

Τροπολογία  33 

Liadh Ní Riada, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Eleonora Forenza, Τάκης 

Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή τριμερούς διαλόγου 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επισημαίνει τη δέσμευση για μια 

ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ στον τομέα 

της άμυνας, συγκεκριμένα, μέσω της 

συμφωνίας σχετικά με το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 

τομέα της άμυνας (EDIDP), ως πρώτο 

στάδιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· 

πιστεύει ότι η κοινή αυτή δέσμευση θα 

συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας και σε μεγαλύτερο συντονισμό 

μεταξύ των κρατών μελών και των 

επιχειρήσεων, επιτρέποντας έτσι στην ΕΕ 

να διατηρήσει τη στρατηγική της 

αυτονομία και να εξελιχθεί σε ουσιαστικό 

παγκόσμιο παράγοντα· 

7. αντιτίθεται από κάθε άποψη στην 

πρωτοφανή στρατιωτικοποίηση της ΕΕ, 

συγκεκριμένα, μέσω της συμφωνίας 

σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της 

άμυνας (EDIDP), ως πρώτο στάδιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· υπενθυμίζει 

ότι το άρθρο 41 παράγραφος 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ) απαγορεύει να βαρύνουν τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ οι δαπάνες «που 

οφείλονται σε ενέργειες που έχουν 

στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στην 

άμυνα»· απευθύνει έκκληση για 

αφοπλισμό, επίλυση των συγκρούσεων 

και προαγωγή της ειρήνης και της 

σταθερότητας·  

Or. en 

 

 


