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Τροπολογία  60 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επαναβεβαιώνει την επίσημη θέση 

του ότι το επίπεδο του ΠΔΠ 2021-2027 

θα πρέπει να οριστεί σε 1 324,1 

δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές του 2018, 

ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,3 % του 

ΑΕΕ της ΕΕ-27, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο 

χρηματοδότησης για βασικές πολιτικές 

της ΕΕ που θα επιτρέψει την εκπλήρωση 

της αποστολής και των στόχων τους· 

16. θεωρεί ότι το επίπεδο του ΠΔΠ 

2021-2027 θα πρέπει να αυξηθεί 

σημαντικά σε σχέση με την πρόταση της 

Επιτροπής, και συνιστά στο Συμβούλιο 

να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις που θα 

αποσκοπούν στην επίτευξη αυτού του 

στόχου· θεωρεί ότι ο προτεινόμενος 

προϋπολογισμός δεν θα είναι επαρκής για 

την εφαρμογή της αρχής της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, ότι θα οδηγήσει σε διεύρυνση 

των ασυμμετριών και θα ενισχύσει μια 

δυναμική απόκλισης μεταξύ των κρατών 

μελών, και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει 

να απορριφθεί· 
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Couso Permuy, Ángela Vallina 
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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 17 – σημείο iii 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

iii. αύξηση του επιπέδου 

χρηματοδότησης για τις υποδομές 

μεταφορών μέσω του προγράμματος 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ-

Μεταφορές)· 

iii. αύξηση του επιπέδου 

χρηματοδότησης για τις υποδομές 

μεταφορών μέσω του προγράμματος 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ-

Μεταφορές) και ταυτόχρονη αύξηση του 

επιπέδου χρηματοδότησης για εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές υποδομές 

μεταφορών και τη βιώσιμη κινητικότητα· 
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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 17 – σημείο ix 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ix. διατήρηση της χρηματοδότησης 

της πολιτικής συνοχής για την ΕΕ-27 στο 

επίπεδο του προϋπολογισμού της περιόδου 

2014-2020 σε πραγματικούς όρους· 

ix. σημαντική αύξηση της 

χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής 

για την ΕΕ-27 πάνω από το επίπεδο του 

προϋπολογισμού της περιόδου 2014-2020 

σε πραγματικούς όρους· 

Or. en 
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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 17 – σημείο xiv 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

xiv. αύξηση της τρέχουσας 

χρηματοδότησης για το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη»· 

 

xiv. αύξηση της τρέχουσας 

χρηματοδότησης για το πρόγραμμα 

«Δημιουργική Ευρώπη» και θέσπιση νέων 

προγραμμάτων και κονδυλίων 

χρηματοδότησης για τη στήριξη του 

πολιτισμού· 

 

Or. en 



 

AM\1168620EL.docx  PE624.234v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/64 

Τροπολογία  64 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 17 – σημείο xvi 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

xvi. διατήρηση της χρηματοδότησης της 

κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την 

ΕΕ-27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού 

για την περίοδο 2014-2020 σε πραγματικές 

τιμές, με παράλληλη εγγραφή στον 

προϋπολογισμό του αρχικού ποσού του 

γεωργικού αποθεματικού· 

 

xvi. διατήρηση της χρηματοδότησης της 

κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) για την 

ΕΕ-27 στο επίπεδο του προϋπολογισμού 

για την περίοδο 2014-2020 σε πραγματικές 

τιμές, με παράλληλη πρόβλεψη της 

ανακατανομής των ενισχύσεων, ώστε να 

διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή μεταξύ 

των χωρών, των τύπων παραγωγής και 

των παραγωγών, να εξαλειφθούν οι 

υφιστάμενες ανισότητες και να 

επωφεληθούν, σε σχετικούς όρους, τα 

κράτη μέλη με τα σοβαρότερα ελλείμματα 

παραγωγής, καθώς και οι μικροί και 

μεσαίοι παραγωγοί, και με παράλληλη 

εγγραφή στον προϋπολογισμό του αρχικού 

ποσού του γεωργικού αποθεματικού· 
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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 17 – σημείο xvi α (νέο) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 xvi α. ενίσχυση της χρηματοδότησης 

των POSEI και θέσπιση ενός ειδικού 

προγράμματος POSEI για τη στήριξη των 

μεταφορών, με πίστωση όχι χαμηλότερη 

εκείνης του υφιστάμενου προγράμματος 

POSEI· 
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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 17 – σημείο xvii 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

xvii. ενίσχυση κατά 10 % του επιπέδου 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας, σύμφωνα με τη νέα αποστολή του 

για τη γαλάζια οικονομία· 

 

xvii. ενίσχυση κατά 10 % του επιπέδου 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας, σύμφωνα με τη νέα αποστολή του 

για τη γαλάζια οικονομία, χωρίς να 

αμελείται η στήριξη της αλιείας, γεγονός 

που απαιτεί την κατάργηση των 

περιορισμών στην ανανέωση του 

αλιευτικού στόλου, υπό την προϋπόθεση 

ότι η αλιευτική ικανότητα προσαρμόζεται 

ώστε να λαμβάνεται υπόψη η 

διαθεσιμότητα ιχθυαποθεμάτων και η 

διατήρησή τους· 
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2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 – σημείο xviii 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

xviii. διπλασιασμός της τρέχουσας 

χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Life+, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών κονδυλίων 

για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση 

του δικτύου Natura 2000· 

 

xviii. διπλασιασμός της τρέχουσας 

χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Life+, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών κονδυλίων 

για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση 

του δικτύου Natura 2000, και εξασφάλιση 

της δίκαιης κατανομής της 

χρηματοδότησης μεταξύ των κρατών 

μελών· 
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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 17 – σημείο xix 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

xix. θέσπιση ειδικού κονδυλίου (4,8 

δισ. EUR) για ένα νέο ταμείο για τη δίκαιη 

ενεργειακή μετάβαση, με στόχο την 

αντιμετώπιση των κοινωνιακών, 

κοινωνικοοικονομικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους 

εργαζόμενους και τις κοινότητες που 

επηρεάζονται δυσμενώς από τη μετάβαση 

σε μια οικονομία που εξαρτάται σε 

μικρότερο βαθμό από τον άνθρακα και τις 

ανθρακούχες εκπομπές· 

 

xix. θέσπιση ειδικού κονδυλίου (4,8 

δισ. EUR) για ένα νέο ταμείο για τη δίκαιη 

ενεργειακή μετάβαση, με το οποίο θα 

εξασφαλίζεται η ισορροπημένη κατανομή 

της χρηματοδότησης μεταξύ των κρατών 

μελών, με στόχο την αντιμετώπιση των 

κοινωνιακών, κοινωνικοοικονομικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους 

εργαζόμενους και τις κοινότητες που 

επηρεάζονται δυσμενώς από τη μετάβαση 

σε μια οικονομία που εξαρτάται σε 

μικρότερο βαθμό από τον άνθρακα και τις 

ανθρακούχες εκπομπές· 
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2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 – σημείο xx 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

xx. ενίσχυση του μέσου ή των μέσων 

για τη στήριξη των πολιτικών γειτονίας 

και ανάπτυξης (3,5 δισ. EUR), με στόχο 

την περαιτέρω συμβολή στη 

χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου για 

την Αφρική· 

xx. ενίσχυση του μέσου ή των μέσων 

για τη στήριξη των πολιτικών 

αναπτυξιακής συνεργασίας (3,5 δισ. 

EUR), με στόχο την περαιτέρω συμβολή 

στη χρηματοδότηση μέτρων για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας και την 

ενίσχυση και ανάπτυξη των δημόσιων 

υπηρεσιών, μεταξύ άλλων στους τομείς 

της εκπαίδευσης, της υγείας, της 

κοινωνικής ασφάλισης, της ύδρευσης και 

της βασικής αποχέτευσης, καθώς και για 

τη στήριξη της γεωργίας και της 

βιομηχανίας στην Αφρική· 
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