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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.11.2018 A8-0358/23 

Τροπολογία  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  – έχοντας υπόψη τη συλλογική 

δέσμευση της ΕΕ για την επίτευξη του 

στόχου της διάθεσης του 0,7 % του 

ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) 

σε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) 

εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει το 

θεματολόγιο για την περίοδο μετά το 

2015, 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/24 

Τροπολογία  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ζ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 

«σε όλες τις δράσεις της», 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 

του προϋπολογισμού, εξακολουθεί να 

αποτελεί νομική υποχρέωση της Ένωσης 

που απορρέει άμεσα από το άρθρο 8 της 

ΣΛΕΕ·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/25 

Τροπολογία  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή 

του σε οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου 

για μακροχρόνιες πολιτικές της ΕΕ που 

κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, όπως η 

πολιτική συνοχής, η κοινή γεωργική 

πολιτική και η κοινή αλιευτική πολιτική· 

εκφράζει την ιδιαίτερη αντίθεσή προς 

οποιεσδήποτε ριζικές περικοπές που θα 

επηρεάσουν αρνητικά την ίδια τη φύση και 

τους στόχους αυτών των πολιτικών, όπως 

οι προτεινόμενες περικοπές για το Ταμείο 

Συνοχής, ή για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· αντιτίθεται, 

εν προκειμένω, στην προτεινόμενη 

περικοπή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο+ (ΕΚΤ+), παρά το διευρυμένο 

πεδίο εφαρμογής του και την ενσωμάτωση 

σε αυτό τεσσάρων υφιστάμενων 

κοινωνικών προγραμμάτων, ιδίως της 

Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των 

Νέων·   

4. δηλώνει, εξάλλου, την αντίθεσή 

του σε οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου 

για μακροχρόνιες πολιτικές της ΕΕ που 

κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, όπως η 

πολιτική συνοχής, η κοινή γεωργική 

πολιτική και η κοινή αλιευτική πολιτική, 

και παράλληλα τονίζει την επιτακτική 

ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, προκειμένου 

να βελτιωθεί η συμβολή τους στους 

ενωσιακούς κοινωνικούς στόχους και 

στους στόχους της Ένωσης για τη 

βιωσιμότητα· εκφράζει την ιδιαίτερη 

αντίθεσή προς οποιεσδήποτε ριζικές 

περικοπές που θα επηρεάσουν αρνητικά 

την ίδια τη φύση και τους στόχους αυτών 

των πολιτικών, όπως οι προτεινόμενες 

περικοπές για το Ταμείο Συνοχής, ή για το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης· αντιτίθεται, εν προκειμένω, 

στην προτεινόμενη περικοπή στο 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), 

παρά το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής του 

και την ενσωμάτωση σε αυτό τεσσάρων 

υφιστάμενων κοινωνικών προγραμμάτων, 

ιδίως της Πρωτοβουλίας για την 

Απασχόληση των Νέων· 

Or. en 



 

AM\1168608EL.docx  PE624.234v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/26 

Τροπολογία  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· τονίζει εκ νέου, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει 

να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 

πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών, και εκφράζει τη λύπη 

του για την έλλειψη σαφούς και ορατής 

δέσμευσης για τον σκοπό αυτό στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις πολιτικές 

και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο του 

επόμενου ΠΔΠ· τονίζει περαιτέρω ότι όλα 

τα προγράμματα στο πλαίσιο του επόμενου 

ΠΔΠ θα πρέπει να συνάδουν με τον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει τη 

σημασία της υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της 

εξάλειψης των διακρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 

κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και της 

δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου για τις 

μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των 

Ρομά, μέτρα τα οποία είναι όλα ζωτικής 

σημασίας για την εκπλήρωση των 

δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διαμόρφωση 

μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς· 

5. τονίζει, ακόμη, τη σημασία των 

οριζόντιων αρχών που θα πρέπει να 

διέπουν το ΠΔΠ και όλες τις συναφείς 

πολιτικές της ΕΕ· τονίζει εκ νέου, στο 

πλαίσιο αυτό, τη θέση του ότι η ΕΕ πρέπει 

να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να 

πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των 

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών, και εκφράζει τη λύπη 

του για την έλλειψη σαφούς και ορατής 

δέσμευσης για τον σκοπό αυτό στις 

προτάσεις για το ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την ενσωμάτωση των στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις πολιτικές 

και πρωτοβουλίες της ΕΕ στο πλαίσιο του 

επόμενου ΠΔΠ· τονίζει περαιτέρω ότι όλα 

τα προγράμματα στο πλαίσιο του επόμενου 

ΠΔΠ θα πρέπει να συνάδουν με τον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· τονίζει τη 

σημασία της υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της 

εξάλειψης των διακρίσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 

κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και της 

δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου για τις 

μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των 

Ρομά, μέτρα τα οποία είναι όλα ζωτικής 

σημασίας για την εκπλήρωση των 

δεσμεύσεων της ΕΕ για τη διαμόρφωση 

μιας Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς· 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

υπογραμμίζει ότι, προκειμένου η ΕΕ να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από τη συμφωνία του 

Παρισιού, η συμβολή της στους στόχους 

για το κλίμα θα πρέπει να ανέλθει 

τουλάχιστον στο 25 % των δαπανών για το 

ΠΔΠ 2021-2027, με στόχο την επίτευξη 

ποσοστού 30 % το συντομότερο δυνατόν, 

και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το 

2027·  

υπογραμμίζει ότι, προκειμένου η ΕΕ να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από τη συμφωνία του 

Παρισιού, η συμβολή της στους στόχους 

για το κλίμα θα πρέπει να ανέλθει 

τουλάχιστον στο 30 % των δαπανών για το 

ΠΔΠ 2021-2027, με στόχο την επίτευξη 

ποσοστού 40 % το συντομότερο δυνατόν, 

και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το 

2027, και επιμένει ότι το ΠΔΠ 2021-2027 

θα πρέπει να αποκλείει κάθε άμεση ή 

έμμεση υποστήριξη για ορυκτά καύσιμα 

και υποδομές ή τεχνολογίες που 

συνδέονται με αυτά, είτε στην ΕΕ είτε 

στο εξωτερικό· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Τροπολογία  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5α. τονίζει, επιπλέον, ότι η ΕΕ πρέπει 

να είναι συνεπής προς τις διεθνείς 

δεσμεύσεις της και θα πρέπει να πάψει να 

επιδοτεί επιβλαβείς για το κλίμα δαπάνες· 

καλεί την Επιτροπή να δώσει άμεσα 

τέλος σε όλες τις άμεσες δαπάνες από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, στο προσεχές 

ΠΔΠ, που συνδέονται με την πυρηνική 

ενέργεια, τα ορυκτά και τα βιτουμενικά 

καύσιμα, και την άμυνα·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/28 

Τροπολογία  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5β. εφιστά την προσοχή στις 

ανεκπλήρωτες διεθνείς δεσμεύσεις της 

ΕΕ σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να 

αυξηθεί η ΕΑΒ της στο 0,7% του 

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΕ), 

εκ του οποίου το 20 % θα διατίθετο για 

την ανθρώπινη ανάπτυξη και την 

κοινωνική ένταξη, και στο 0,2 % του 

ΑΕΕ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 

έως το 2030, και να παρασχεθεί νέα και 

επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τη 

δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες 

χώρες· υποστηρίζει ότι οι δεσμεύσεις 

αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζονται 

δεόντως στο ΠΔΠ της περιόδου 2021-

2027·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/29 

Τροπολογία  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. αναμένει, συνεπώς, ότι το ΠΔΠ θα 

βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής 

ατζέντας του Συμβουλίου, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει 

παρατηρηθεί μέχρι σήμερα σημαντική 

πρόοδος· πιστεύει ότι οι τακτικές 

συναντήσεις μεταξύ των διαδοχικών 

Προεδριών του Συμβουλίου και της 

διαπραγματευτικής ομάδας του 

Κοινοβουλίου θα πρέπει να 

εντατικοποιηθούν και να προετοιμάσουν 

το έδαφος για τις επίσημες 

διαπραγματεύσεις· αναμένει ότι πριν από 

τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου του 2019 θα επιτευχθεί μια 

καλή συμφωνία, προκειμένου να 

αποφευχθούν οι σοβαρές δυσκολίες για 

την έναρξη των νέων προγραμμάτων λόγω 

της καθυστερημένης έγκρισης του 

δημοσιονομικού πλαισίου, όπως έχει 

συμβεί στο παρελθόν· υπογραμμίζει ότι το 

εν λόγω χρονοδιάγραμμα θα επιτρέψει 

στο νεοεκλεγμένο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να προσαρμόσει το ΠΔΠ της 

περιόδου 2021-2027 κατά την 

υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση·  

10. αναμένει, συνεπώς, ότι το ΠΔΠ θα 

βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής 

ατζέντας του Συμβουλίου, και εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχει 

παρατηρηθεί μέχρι σήμερα σημαντική 

πρόοδος· πιστεύει ότι οι τακτικές 

συναντήσεις μεταξύ των διαδοχικών 

Προεδριών του Συμβουλίου και της 

διαπραγματευτικής ομάδας του 

Κοινοβουλίου θα πρέπει να 

εντατικοποιηθούν και να προετοιμάσουν 

το έδαφος για τις επίσημες 

διαπραγματεύσεις· εκφράζει την 

ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε 

ευρείας κλίμακας διαπραγματεύσεις με το 

Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν, 

προκειμένου να αποφευχθούν οι σοβαρές 

δυσκολίες για την έναρξη των νέων 

προγραμμάτων· θεωρεί, ωστόσο, ότι ο 

κανονισμός για το ΠΔΠ θα πρέπει να 

εγκριθεί κατά προτίμηση μετά τις 

ευρωπαϊκές εκλογές, για δημοκρατικούς 

λόγους· είναι, επιπλέον, πεπεισμένο ότι τα 

νέα ενωσιακά προγράμματα για την 

περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να 

εγκριθούν επισήμως από το νεοεκλεγμένο 

Κοινοβούλιο· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Τροπολογία  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. σκοπεύει να εξασφαλίσει επαρκές 

επίπεδο χρηματοδότησης με βάση την 

πρόταση της Επιτροπής για τη 

«Μετανάστευση και τη διαχείριση των 

συνόρων» (τομέας 4) και την «Ασφάλεια 

και άμυνα», συμπεριλαμβανομένης της 

αντιμετώπισης κρίσεων (τομέας 5)· 

επιβεβαιώνει την πάγια θέση του σύμφωνα 

με την οποία οι πρόσθετες πολιτικές 

προτεραιότητες πρέπει να συνοδεύονται 

από πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε 

να μην υπονομευτούν οι υφιστάμενες 

πολιτικές και προγράμματα και η 

χρηματοδότησή τους από το νέο ΠΔΠ·  

18. σκοπεύει να εξασφαλίσει επαρκές 

επίπεδο χρηματοδότησης με βάση την 

πρόταση της Επιτροπής για τη 

«Μετανάστευση και τη διαχείριση των 

συνόρων» (τομέας 4)· επιβεβαιώνει την 

πάγια θέση του σύμφωνα με την οποία οι 

πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες 

πρέπει να συνοδεύονται από πρόσθετα 

χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να μην 

υπονομευτούν οι υφιστάμενες πολιτικές 

και προγράμματα και η χρηματοδότησή 

τους από το νέο ΠΔΠ· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Τροπολογία  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  18α. υποστηρίζει σθεναρά μέτρα, όπως 

η συγκέντρωση και η κοινή χρήση πόρων, 

και ρυθμιστικούς μηχανισμούς που 

συμβάλλουν στην υπέρβαση των 

πολυάριθμων διαρθρωτικών 

προβλημάτων του αμυντικού τομέα, τα 

οποία παρακωλύουν τη συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών και 

εμποδίζουν την ενίσχυση των 

στρατιωτικών ικανοτήτων για 

επιχειρήσεις κοινής πολιτικής ασφάλειας 

και άμυνας (ΚΠΑΑ)· πιστεύει ότι, αντί να 

χρησιμοποιεί κονδύλια του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για την άμυνα, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εστιάσει στην 

παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη ώστε 

να αυξηθεί σημαντικά η αποδοτικότητα 

του κλάδου, για τον οποίο ήδη 

δαπανώνται περίπου 200 δισεκατομμύρια 

ευρώ·  
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Παράγραφος 18 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  18β. αποδοκιμάζει κάθετα τη 

σημαντική μείωση των κονδυλίων που 

προβλέπονται για την πρόληψη των 

συγκρούσεων με μη στρατιωτικά μέσα 

και την οικοδόμηση ειρήνης στο 

προσεχές ΠΔΠ σε σύγκριση με τα 

κονδύλια που προβλέπονταν για την 

τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο· καλεί 

επιτακτικά το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να επανεξετάσουν τη θέση 

αυτή και να τριπλασιάσουν τις επενδύσεις 

στην πρόληψη των συγκρούσεων με μη 

στρατιωτικά μέσα·  
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