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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

2.7.2018 A8-0247/34 

Τροπολογία  34 

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

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

Κούλογλου, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του 

της 15ης Μαρτίου 2018, το Κοινοβούλιο 

προσδιόρισε τις ακόλουθες 

προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ για το 2019: τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, 

την ασφάλεια, την καταπολέμηση της 

αλλαγής του κλίματος και τη μετάβαση 

σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη 

μετανάστευση, και ζήτησε επίσης να 

επικεντρωθεί η προσοχή ιδιαίτερα στους 

νέους· 

1. ζητεί έναν προϋπολογισμό της ΕΕ 

για το 2019 που μπορεί να προαγάγει 

αποτελεσματικά την κοινωνική 

ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή, την καινοτομία, τις δημόσιες 

επενδύσεις, τον σεβασμό για το 

περιβάλλον και την προστασία της 

βιοποικιλότητας, την ειρήνη και την 

αλληλεγγύη τόσο στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό, ιδίως απέναντι στους 

μετανάστες·  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Τροπολογία  35 

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

Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. επισημαίνει εντούτοις ότι η κρίση 

που πλήττει την ΕΕ οφείλεται στο πλαίσιο 

που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της 

Λισαβόνας και με τις προηγούμενες 

Συνθήκες, και ότι η κατάσταση αυτή δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί στο υφιστάμενο 

πλαίσιο· υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να 

αναστραφούν οι Συνθήκες που ρυθμίζουν 

τα της ολοκλήρωσης, με σκοπό τη 

κατάργηση της Συνθήκης της Λισαβόνας 

και κυρίως της Συνθήκης για τη 

σταθερότητα, τον συντονισμό και τη 

διακυβέρνηση στην οικονομική και 

νομισματική ένωση, της «δέσμης των έξι 

μέτρων» και του «δίπτυχου»·  ζητεί να 

συγκληθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

διακυβερνητική διάσκεψη για να εξετάσει 

το ενδεχόμενο της αναστρεψιμότητας και 

της κατάργησης των Συνθηκών· τονίζει 

την επείγουσα ανάγκη να ανακτήσουν τα 

κράτη μέλη την ικανότητα να 

αποφασίζουν για τις οικονομικές 

πολιτικές που ανταποκρίνονται καλύτερα 

στις ανάγκες τους· 

Or. en 



 

AM\1158034EL.docx  PE621.743v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

2.7.2018 A8-0247/36 

Τροπολογία  36 

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 Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6α. επισημαίνει ότι το ΕΤΣΕ δεν 

προάγει ούτε μια γνήσια επενδυτική 

πολιτική, ούτε μια πραγματική δέσμευση 

για την αντιμετώπιση της ανεργίας και 

της ασθενούς οικονομικής ανάπτυξης· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/37 

Τροπολογία  37 

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

Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Στέλιος Κούλογλου 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός 

πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων 

επιδιώκει να αποσπάσει την προσοχή από 

τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ που 

συντέλεσαν καθοριστικά στη μεγάλη 

οικονομική κρίση και ευνόησαν 

επισφαλείς συνθήκες εργασίας και 

ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών· 

δηλώνει ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας 

κοινωνικών δικαιωμάτων επιδιώκει να 

επιβάλει εναρμονισμένα χαμηλά πρότυπα 

κοινωνικών δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ, 

να υποσκάψει τα εργασιακά και 

κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων 

και να επιδεινώσει περαιτέρω την 

εκμετάλλευση και την εξαθλίωση των 

πολιτών, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί την 

νομιμοποίηση αντικοινωνικών και 

αντιδημοκρατικών εργαλείων όπως είναι 

το ενωσιακό πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης· υποστηρίζει ότι 

προοδευτικές κοινωνικές πολιτικές 

μπορούν να επιτευχθούν μόνο από μια 

άλλη Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα 

επιδιώξει τη ρήξη με το πλαίσιο της 

λιτότητας και τις πολιτικές της 

ανταγωνιστικότητας, της απελευθέρωσης 

και της απορρύθμισης της αγοράς 

εργασίας, πολιτικές που υπονομεύουν τα 

κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα 
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στα κράτη μέλη και ασκούν καθοδική 

πίεση στους μισθούς· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Τροπολογία  38 

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

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

Matias, Στέλιος Κούλογλου, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. καταδικάζει απερίφραστα τη 

χρηματοδότηση, μέσω του προγράμματος 

«Ορίζοντας 2020», των ισραηλινών 

εταιρειών που έχουν ενεργό ανάμιξη στις 

παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

διαπράττει το Ισραήλ στα παλαιστινιακά 

εδάφη· εκτιμά ότι καμία επιχείρηση που 

διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες για 

λογαριασμό του στρατού δεν θα πρέπει να 

λαμβάνει χρηματοδότηση από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/39 

Τροπολογία  39 

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

Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, Marisa Matias, Στέλιος 

Κούλογλου, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση 

για προγράμματα ενίσχυσης της 

απασχόλησης με δικαιώματα και της 

κοινωνικής ένταξης των νέων, 

προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 

κονδύλια της ΕΕ δεν συμβάλλουν στη 

δημιουργία μη αμειβόμενων θέσεων 

πρακτικής άσκησης, στην προαγωγή της 

επισφαλούς εργασίας ή στην 

αντικατάσταση μόνιμων θέσεων εργασίας 

με προσωρινές θέσεις εργασίας ή με μη 

αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Τροπολογία  40 

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

Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 

ύψος του χρέους σε ορισμένα κράτη μέλη 

της ΕΕ εξακολουθεί να είναι μεταξύ των 

υψηλότερων στον κόσμο· ζητεί, κατά 

συνέπεια, από την Επιτροπή και τα κράτη 

μέλη να δρομολογήσουν και να στηρίξουν 

μια διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης του 

δημόσιου χρέους (όσον αφορά τα ποσά, 

τη διάρκεια και τα επιτόκια) και 

ακύρωσης του κερδοσκοπικού και 

παράνομου μέρους του στις πλέον 

χρεωμένες χώρες, προκειμένου να 

καταστεί η εξυπηρέτηση του χρέους 

συμβατή με την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη· σημειώνει ότι η 

οικονομική ανάκαμψη των κρατών μελών 

είναι αδύνατη χωρίς ελάφρυνση του 

χρέους· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Τροπολογία  41 

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 Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32β. καταγγέλλει το γεγονός ότι, παρά 

την ολοκλήρωση των προγραμμάτων 

οικονομικής προσαρμογής, τα κράτη 

μέλη που τα υπέστησαν αντιμετωπίζουν 

σοβαρά προβλήματα κοινωνικού και 

οικονομικού χαρακτήρα και 

εξακολουθούν να πλήττονται από τις 

συνέπειες των πολιτικών που επέβαλε η 

τρόικα· ζητεί συνεπώς την κατάρτιση 

σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη 

της οικονομίας των χωρών που 

υπέστησαν την παρέμβαση της τρόικας, 

σχεδίου που θα παρέχει οικονομικούς 

πόρους και θα προβλέπει τις αναγκαίες 

εξαιρέσεις στη λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς και των κοινών πολιτικών· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Τροπολογία  42 

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

Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32γ. ζητεί να δημιουργηθούν ειδικά 

προγράμματα στήριξης για χώρες που 

θεωρούν ότι η συμμετοχή στη ζώνη του 

ευρώ έχει καταστεί μη βιώσιμη και 

επαχθής, προγράμματα που θα 

προβλέπουν επαρκή αποζημίωση για τις 

ζημίες που θα προκληθούν στο πλαίσιο 

μιας αποχώρησης κατόπιν 

διαπραγματεύσεων για τα κράτη μέλη 

που επιθυμούν να εγκαταλείψουν το 

ενιαίο νόμισμα· 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Τροπολογία  43 

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

Forenza, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο 

2018/2024(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 32δ. θεωρεί ότι η νομοθεσία περί 

τραπεζικής ένωσης εξυπηρετεί μόνο τα 

συμφέροντα του μεγάλου 

χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου στην ΕΕ 

και παραβιάζει θεμελιώδεις 

δημοκρατικές αρχές· ζητεί την 

κατάργηση της νομοθεσίας για την 

τραπεζική ένωση, και υπενθυμίζει ότι 

είναι ανάγκη να διασφαλιστεί 

δημοκρατικός δημόσιος έλεγχος του 

τραπεζικού συστήματος· 

Or. en 

 

 


