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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9.11.2018 A8-0358/56 

Τροπολογία  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Σχέδιο έκθεσης προόδου 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

 

Σχέδιο έκθεσης προόδου Τροπολογία 

 4α.  απορρίπτει τη νεοφιλελεύθερη 

πολιτική γραμμή που υποστηρίζεται στο 

ΠΔΠ, ιδίως όσον αφορά την πολιτική 

συνοχής, τα επενδυτικά προγράμματα και 

την προσχώρηση υποψήφιων χωρών· 

επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, τη 

συνολική αντίθεσή του στους 

μακροοικονομικούς όρους που 

επιβάλλονται στην πολιτική συνοχής, 

όπως αντικατοπτρίζονται στην πρόταση 

για τις κοινές διατάξεις του ΕΤΠΑ, του 

ΕΚΤ +, του Ταμείου Συνοχής και του 

ΕΤΘΑ, καθώς και τη θέση του για 

απόρριψη του Προγράμματος Στήριξης 

των Μεταρρυθμίσεων και των 

προϋποθέσεων που επιβάλλονται από την 

προενταξιακή βοήθεια· 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Τροπολογία  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Σχέδιο έκθεσης προόδου 

Παράγραφος 4 β (νέα) 

 

 

Σχέδιο έκθεσης προόδου Τροπολογία 

 4β.  απορρίπτει την ενίσχυση του 

μιλιταριστικού, φιλοπόλεμου και 

στρατιωτικού χαρακτήρα της πρότασης 

για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 

2021-2027, καθώς και τη ρατσιστική και 

ξενοφοβική της πτυχή στον τομέα της 

μετανάστευσης, εις βάρος της ειρήνης 

και της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών· 

απορρίπτει, στο πλαίσιο αυτό, την 

προβλεπόμενη ισχυρή αύξηση των 

πιστώσεων για την άμυνα και την 

ασφάλεια· ζητεί, συνεπώς, οι πιστώσεις 

που προορίζονται για το Ταμείο 

Εσωτερικής Ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Άμυνας, την Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, τη 

Στρατιωτική Κινητικότητα, το Ταμείο 

Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς 

Συνεργασίας να διατεθούν εξ ολοκλήρου 

σε πολιτικές που στηρίζουν την 

οικονομική, κοινωνική και εδαφική 

συνοχή, τους μικρούς και μεσαίους 

γεωργούς, την αλιεία μικρής κλίμακας 

και τη βιομηχανική ανάπτυξη, ιδίως όσες 

έχουν μικρότερη βιομηχανική ικανότητα, 

καθώς και την υποδοχή και την ένταξη 

των μεταναστών· 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Τροπολογία  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Σχέδιο έκθεσης προόδου 

Παράγραφος 4 γ (νέα) 

 

 

Σχέδιο έκθεσης προόδου Τροπολογία 

 4γ. υπογραμμίζει ότι η πρακτική πείρα 

από την εφαρμογή της «θεματικής 

συγκέντρωσης» είναι αντιφατική και δεν 

υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν 

μια θετική σχέση μεταξύ του στόχου της 

μείωσης των περιφερειακών ανισοτήτων 

και της «θεματικής συγκέντρωσης», ενώ 

ορισμένες αναλύσεις υποδεικνύουν ότι οι 

επιλογές που προβλέπονται στην 

υφιστάμενη θεματική συγκέντρωση 

αποτελούν παράγοντες που επιδεινώνουν 

τις περιφερειακές ανισότητες, για 

παράδειγμα μεταξύ των μεγάλων 

μητροπολιτικών περιοχών και της 

υπόλοιπης ευρωπαϊκής επικράτειας, ή 

ακόμη και μεταξύ χωρών με κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ άνω του μέσου όρου της 

ΕΕ και των χωρών συνοχής· υποστηρίζει, 

για τον λόγο αυτό, την επέκταση της 

ικανότητας αυτόνομης και ευέλικτης 

διαχείρισης του νέου πολυετούς 

δημοσιονομικού πλαισίου από κάθε 

κράτος μέλος, απορρίπτοντας την 

περαιτέρω συγκέντρωση και τη 

γραφειοκρατία των κοινών κανόνων 

εφαρμογής του· 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Τροπολογία  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Σχέδιο έκθεσης προόδου 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

 

Σχέδιο έκθεσης προόδου Τροπολογία 

 10α. υπογραμμίζει ότι η απόφαση για το 

ΠΔΠ 2021-2027 απαιτεί ομοφωνία των 

κρατών μελών στο Συμβούλιο· θεωρεί ότι 

η αρχή αυτή είναι απαραίτητη 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 

εγκεκριμένο ΠΔΠ είναι αποδεκτό από 

όλα τα κράτη μέλη και αποκλείει ένα 

σενάριο για την επιβολή πρότασης με την 

υποστήριξη της πλειοψηφίας κατά της 

βούλησης μιας μειοψηφίας των κρατών 

μελών· απορρίπτει, επομένως, κάθε 

προσπάθεια να τεθεί τέλος στην αρχή της 

ομοφωνίας στην απόφαση για το ΠΔΠ· 

Or. pt 

 

 


