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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

17.10.2018 A8-0313/39 

Τροπολογία  39 

Rina Ronja Kari 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 79 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 79 γ. υπογραμμίζει ότι ο στόλος των 

αυτοκινήτων του Κοινοβουλίου πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο για τη μεταφορά 

προς και από τον αερολιμένα ή/και τον 

σταθμό· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0313/40 

Τροπολογία  40 

Xabier Benito Ziluaga 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι στην ανάγνωση του 

προϋπολογισμού του 2019 από το 

Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι 

πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν 

με συντριπτική πλειοψηφία στα 

προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 15ης 

Μαρτίου 2018 σχετικά με τις γενικές 

κατευθυντήριες γραμμές και της 5ης 

Ιουλίου 2018 σχετικά με την εντολή για 

τον τριμερή διάλογο· υπενθυμίζει ότι στον 

πυρήνα αυτών των προτεραιοτήτων 

βρίσκονται: η βιώσιμη ανάπτυξη, η 

καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η 

ασφάλεια, η καταπολέμηση της αλλαγής 

του κλίματος και η μετάβαση σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη 

μετανάστευση, καθώς και η ειδική εστίαση 

της προσοχής στους νέους· 

1. τονίζει ότι στην ανάγνωση του 

προϋπολογισμού του 2019 από το 

Κοινοβούλιο δεν αποτυπώνονται πλήρως 

οι πολιτικές προτεραιότητες που 

εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία 

στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 

15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις γενικές 

κατευθυντήριες γραμμές και της 5ης 

Ιουλίου 2018 σχετικά με την εντολή για 

τον τριμερή διάλογο· υπενθυμίζει ότι στον 

πυρήνα αυτών των προτεραιοτήτων 

βρίσκονται: η βιώσιμη ανάπτυξη, η 

καινοτομία, η καταπολέμηση της αλλαγής 

του κλίματος και η μετάβαση σε 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη 

μετανάστευση, καθώς και η ειδική εστίαση 

της προσοχής στους νέους· 

Or. en 



 

AM\1166507EL.docx  PE624.170v01-00 

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0313/41 

Τροπολογία  41 

Xabier Benito Ziluaga 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. επισημαίνει ότι οι πολίτες της 

Ευρώπης αναμένουν από την Ένωση να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

εξασφαλιστεί οικονομική ανάπτυξη και να 

ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας· 

υπενθυμίζει ότι, για να ικανοποιηθούν οι 

εν λόγω προσδοκίες, απαιτούνται 

επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία, την εκπαίδευση, τις υποδομές, 

τις ΜΜΕ και την απασχόληση, ιδίως 

μεταξύ των νέων της Ευρώπης, και ότι 

τυχόν αποτυχία εν προκειμένω θα 

υποθάλψει αισθήματα απογοήτευσης για 

το ευρωπαϊκό ιδεώδες· εκφράζει 

κατάπληξη για το γεγονός ότι το 

Συμβούλιο προτείνει για μια ακόμη φορά 

περικοπές στα προγράμματα που έχουν 

σχεδιαστεί για να καταστήσουν την 

οικονομία της Ένωσης πιο ανταγωνιστική 

και καινοτόμο· τονίζει, επιπλέον, ότι πολλά 

από τα προγράμματα αυτά, όπως για 

παράδειγμα το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», 

υπερκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, 

γεγονός που συνιστά κακή χρήση των 

πόρων και σημαίνει ότι πολλά εξέχοντα 

σχέδια δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση· 

υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι 

προγράμματα όπως το Erasmus +, το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το 

πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων 

3. επισημαίνει ότι οι πολίτες της 

Ευρώπης αναμένουν από την Ένωση να 

καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

εξασφαλιστεί οικονομική ανάπτυξη και να 

ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας· 

υπενθυμίζει ότι, για να ικανοποιηθούν οι 

εν λόγω προσδοκίες, απαιτούνται 

επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία, την εκπαίδευση, τις υποδομές, 

τις ΜΜΕ και την απασχόληση, ιδίως 

μεταξύ των νέων της Ευρώπης, και ότι 

τυχόν αποτυχία εν προκειμένω θα 

υποθάλψει αισθήματα απογοήτευσης για 

το ευρωπαϊκό ιδεώδες· εκφράζει 

κατάπληξη για το γεγονός ότι το 

Συμβούλιο προτείνει για μια ακόμη φορά 

περικοπές στα προγράμματα που έχουν 

σχεδιαστεί για να καταστήσουν την 

οικονομία της Ένωσης πιο ανταγωνιστική 

και καινοτόμο· τονίζει, επιπλέον, ότι πολλά 

από τα προγράμματα αυτά, όπως για 

παράδειγμα το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», 

υπερκαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, 

γεγονός που συνιστά κακή χρήση των 

πόρων και σημαίνει ότι πολλά εξέχοντα 

σχέδια δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση· 

υπογραμμίζει επίσης το γεγονός ότι 

προγράμματα όπως το Erasmus +, το 

πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και το 

πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων 
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επιχειρήσεων (COSME) συνιστούν 

έμπρακτη απόδειξη των πλεονεκτημάτων 

της συνεργασίας σε ολόκληρη την Ένωση 

και συμβάλλουν στη δημιουργία 

αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας· 

αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει 

σημαντικά το Erasmus + και να ενισχύσει 

επίσης τα προγράμματα που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του 

προγράμματος «Ορίζων 2020», της 

διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

(ΔΣΕ) και του COSME· 

επιχειρήσεων (COSME) συνιστούν 

έμπρακτη απόδειξη των πλεονεκτημάτων 

της συνεργασίας σε ολόκληρη την Ένωση 

και συμβάλλουν στη δημιουργία 

αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας· 

αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει 

σημαντικά το Erasmus + και να ενισχύσει 

επίσης τα προγράμματα που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας, συμπεριλαμβανομένων του 

προγράμματος «Ορίζων 2020», των 

συνιστωσών της διευκόλυνσης 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) που δεν 

αφορούν δαπάνες για την άμυνα ή την 

περαιτέρω εξάρτησή μας από τα ορυκτά 

καύσιμα, και του COSME· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0313/42 

Τροπολογία  42 

Xabier Benito Ziluaga 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. επισημαίνει ότι η ανεργία των νέων  

παραμένει απαράδεκτα υψηλή σε ορισμένα 

κράτη μέλη και ότι η κατάσταση των νέων 

εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και των μακροχρόνια 

ανέργων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· 

υπογραμμίζει ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν 

τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού· 

αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει 

την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 

των Νέων (ΠΑΝ) πέρα από το επίπεδο που 

προτείνει η Επιτροπή· τονίζει ότι η 

ενίσχυση αυτή δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να θεωρηθεί ως 

εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση του 

κονδυλίου για την ΠΑΝ που εγκρίθηκε στο 

πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του 

ΠΔΠ· 

5. επισημαίνει ότι η ανεργία των νέων  

παραμένει απαράδεκτα υψηλή σε ορισμένα 

κράτη μέλη και ότι η κατάσταση των νέων 

εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή 

κατάρτισης (ΕΕΑΚ) και των μακροχρόνια 

ανέργων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· 

υπογραμμίζει ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν 

τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και 

κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού· 

αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει 

την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση 

των Νέων (ΠΑΝ) πέρα από το επίπεδο που 

προτείνει η Επιτροπή· τονίζει ότι η 

ενίσχυση αυτή δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να θεωρηθεί ως 

εμπροσθοβαρής χρηματοδότηση του 

κονδυλίου για την ΠΑΝ που εγκρίθηκε στο 

πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του 

ΠΔΠ· και ζητεί να γίνει η πρωτοβουλία 

αυτή ένα σχέδιο απασχόλησης που θα 

συνδέεται με ένα κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό σχέδιο για την Ευρώπη, 

το οποίο θα απευθύνεται στα κράτη μέλη 

για να αυξηθεί το επίπεδο απορρόφησης 

της χρηματοδότησης και να 

δημιουργηθούν περισσότερες ποιοτικές 

θέσεις απασχόλησης για νέους· 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Τροπολογία  43 

Xabier Benito Ziluaga 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. επιμένει ότι, υπό το φως των 

πρόσφατων ανησυχιών για την ασφάλεια 

σε ολόκληρη την Ένωση κατά τη 

χρηματοδότηση  που χορηγείται στο 

πλαίσιο του τομέα 3, θα πρέπει να δίδεται 

ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα που θα 

οδηγήσουν στην ενίσχυση της ασφάλειας 

των πολιτών της Ένωσης· αποφασίζει, για 

τον λόγο αυτό, να ενισχύσει οργανισμούς 

στον τομέα της Δικαιοσύνης και των 

Εσωτερικών Υποθέσεων οι οποίοι, λόγω 

αυξημένου φόρτου εργασίας και 

πρόσθετων καθηκόντων, αντιμετωπίζουν 

ελλείψεις προσωπικού και 

χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια· 

9. επιμένει ότι, υπό το φως των 

πρόσφατων ανησυχιών για την ασφάλεια 

σε ολόκληρη την Ένωση κατά τη 

χρηματοδότηση  που χορηγείται στο 

πλαίσιο του τομέα 3, θα πρέπει να δίδεται 

ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα που θα 

οδηγήσουν στην ενίσχυση της ασφάλειας 

των πολιτών της Ένωσης· τονίζει την 

ανάγκη για προβληματισμό σχετικά με τις 

αιτίες της έλλειψης οικονομικής 

ασφάλειας για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό, 

καθώς και για τη σχέση της με την 

έλλειψη κοινωνικής προστασίας, τις 

επισφαλείς συνθήκες εργασίας και τις 

ανισότητες που οδηγούν σε κοινωνικές 

συγκρούσεις. 

Or. en 



 

AM\1166507EL.docx  PE624.170v01-00 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Τροπολογία  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. αποφασίζει, με γνώμονα την 

επιτυχή ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων σχετικά με την 

αναθεώρηση της ΠΣΔΜ, να 

αποδεσμεύσει το αποθεματικό που 

εισήγαγε το Συμβούλιο για τα ποσά που 

μεταφέρονται από τον υποτομέα 1β· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0313/45 

Τροπολογία  45 

Liadh Ní Riada 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23.  χαιρετίζει τη δέσμευση για μια 

ανανεωμένη ατζέντα της Ένωσης στον 

τομέα της άμυνας, συγκεκριμένα, μέσω 
της συμφωνίας σχετικά με το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον 

τομέα της άμυνας (EDIDP)· εκφράζει την 

πρόθεσή του να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 

στην εφαρμογή από την Επιτροπή των 

συμφωνιών που έχουν συναφθεί για το 

EDIDP και για το Ευρωπαϊκό Σώμα 

Αλληλεγγύης, που θα πρέπει να 

περιληφθούν στη διορθωτική επιστολή 

που θα εκδώσει η Επιτροπή τον 

Οκτώβριο 2018· 

23. απορρίπτει κάθε απόπειρα της 

Επιτροπής να χρηματοδοτήσει το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής 

ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας 

χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης· 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Τροπολογία  46 

Liadh Ní Riada 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. αναμένει ότι, το 2019, η πίεση που 

αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη στα 

συστήματα μετανάστευσης και ασύλου 

τους και στα σύνορά τους θα παραμείνει 

σε υψηλά επίπεδα και είναι της γνώμης 

ότι χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση 

στον τομέα της μετανάστευσης, μεταξύ 

άλλων και ενόψει απρόβλεπτων αναγκών 

που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον 

σε αυτούς τους τομείς· ενισχύει, συνεπώς, 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης όσον αφορά τη στήριξη της 

νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση, την 

προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης 

των υπηκόων τρίτων χωρών και την 

ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών 

στρατηγικών επιστροφής, ιδίως για την 

παροχή στήριξης στα κράτη μέλη ώστε να 

μπορέσουν να βελτιώσουν τα μέτρα 
ένταξης για τους μετανάστες, και ιδίως τα 

παιδιά και τους ασυνόδευτους ανηλίκους· 

32. αναγνωρίζει την ανάγκη για 

πρόσθετη χρηματοδότηση στον τομέα της 

ένταξης των μεταναστών και των 

προσφύγων· ενισχύει, συνεπώς, το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

όσον αφορά τη στήριξη των μεταναστών 

και των προσφύγων και την παροχή 

βοήθειας προς τα κράτη μέλη για τη 

βελτίωση των μέτρων ένταξης για τους 

μετανάστες, ιδίως τα παιδιά και τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους· 

Or. en 
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0313/47 

Τροπολογία  47 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Martina Michels 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. υπενθυμίζει τη σημασία της 

Τουρκίας ως γειτονικής χώρας, μεταξύ 

άλλων για την περιφερειακή 

σταθερότητα, και τονίζει την ανάγκη να 

σεβαστεί η Τουρκία το διεθνές δίκαιο 

στην περιοχή και να επιστρέψει σε μια 

μεταρρυθμιστική πορεία που να εγγυάται 

την ευημερία των πολιτών της και τον 

πλήρη σεβασμό όλων των δικαιωμάτων 

τους· επαναλαμβάνει τη θέση του για 

δέσμευση των σχετικών κονδυλίων του 

ΜΠΒ ΙΙ και τονίζει ότι κανένα ποσό δεν 

θα πρέπει να περικοπεί ή να διατεθεί 

κατά τρόπο που θα ήταν σε βάρος των 

πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών  

της Τουρκίας· 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 

διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο για την 

ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση 

της Ένωσης και για τη σύγκλιση των 

κρατών μελών και των περιφερειών· 

τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για 

εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων για τα εν 

λόγω προγράμματα, τα οποία αποτελούν 

βασική πολιτική της Ένωσης· 

6.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής 

διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο για την 

ανάπτυξη και τη μεγέθυνση της Ένωσης· 

τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για 

εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων για τα εν 

λόγω προγράμματα, τα οποία αποτελούν 

μία από τις βασικές πολιτικές της Ένωσης· 

αποδοκιμάζει την πρόταση της 

Επιτροπής για την αποδυνάμωση της 

πολιτικής συνοχής· υπογραμμίζει τη θέση 

του Κοινοβουλίου που ζητά ισχυρότερη 

πολιτική συνοχής.  
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