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11.3.2019 A8-0172/15

Τροπολογία 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
(2019/2001(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 – έχοντας υπόψη το άρθρο 41 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση,

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/16

Τροπολογία 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
(2019/2001(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Προϋπολογισμός 2020: Γέφυρα στο 
μέλλον της Ευρώπης – Επένδυση στην 
καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την 
προστασία και την ασφάλεια των πολιτών

Προϋπολογισμός 2020: Γέφυρα στο 
μέλλον της Ευρώπης – Επένδυση στους 
πολίτες και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Or. en



AM\1179358EL.docx PE635.435v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

11.3.2019 A8-0172/17

Τροπολογία 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
(2019/2001(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. θεωρεί, συνεπώς, ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το προσεχές 
έτος θα πρέπει να καθορίσει σαφείς 
πολιτικές προτεραιότητες και να επιτρέψει 
στην Ένωση να δημιουργήσει βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη 
και απασχόληση, να επενδύσει 
περισσότερο στην καινοτομία και στις 
ικανότητες έρευνας για μελλοντικές 
λύσεις, να τονώσει την 
ανταγωνιστικότητα, να εξασφαλίσει μια 
ασφαλή, προστατευμένη και ειρηνική 
Ευρώπη, να ενισχύσει τις συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης των πολιτών, να 
βελτιώσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, και να ενισχύσει την 
Ένωση στις προσπάθειές της για την 
καταπολέμηση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής 
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της 
στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, 
όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, και για την υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων·

2. θεωρεί, συνεπώς, ότι ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ για το προσεχές 
έτος θα πρέπει να καθορίσει σαφείς 
πολιτικές προτεραιότητες και να επιτρέψει 
στην Ένωση να εξασφαλίσει μια ειρηνική 
Ευρώπη, να δημιουργήσει βιώσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη 
και απασχόληση, να ενισχύσει τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και να 
βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, να 
βελτιώσει την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, να συμβάλει στην πλήρη 
υλοποίηση των στόχων βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και 
στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, να επενδύσει 
στην έρευνα και την ανάπτυξη, να 
ενισχύσει την Ένωση όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
προκλήσεων και της κλιματικής αλλαγής, 
με στόχο την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών της δυνάμει της συμφωνίας 
του Παρισιού, και να σταματήσει κάθε 
επένδυση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 
σε έργα που αφορούν τα ορυκτά καύσιμα· 
τονίζει ότι, προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
αυτή η δέσμευση και να αποτελέσει 
παράδειγμα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
δεν θα χρηματοδοτήσει καμία επένδυση 
που χρησιμοποιεί ορυκτές πηγές 
ενέργειας ως πρωτογενείς πηγές 
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λειτουργίας, και ότι θα δεχθεί πηγές 
τέτοιου είδους μόνο για την κατασκευή 
υποδομών που βασίζονται στην ενέργεια 
από ανανεώσιμες και καθαρές πηγές·

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/18

Τροπολογία 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
(2019/2001(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Καινοτομία και έρευνα για μελλοντικές 
λύσεις: υποστήριξη της βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης για 
την πρόβλεψη των αλλαγών και την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας

Καινοτομία και έρευνα: υποστήριξη της 
βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομικής ανάπτυξης 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Τροπολογία 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
(2019/2001(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει τη σημασία του 
γεγονότος ότι η Ευρώπη διεκδικεί ηγετική 
θέση σε βασικές τεχνολογίες σε τομείς 
όπως το διάστημα, η υγειονομική 
περίθαλψη, το περιβάλλον, η γεωργία, η 
ασφάλεια και οι μεταφορές· τονίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
θα συνεχίσουν να παρέχουν λύσεις για τις 
ανάγκες, τις προκλήσεις και την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον 
σημαντικό ρόλο της βασικής έρευνας· 
τονίζει ότι η μετάβαση από το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» πρέπει να είναι ομαλή, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα για τις επιχειρήσεις, τα 
ερευνητικά ιδρύματα και την ακαδημαϊκή 
κοινότητα· εκφράζει την ανησυχία του για 
τη σημαντική υποχρηματοδότηση του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου, που έχει ως 
αποτέλεσμα να σημειώνεται χαμηλό 
ποσοστό επιτυχίας για εξαιρετικές 
εφαρμογές· προτίθεται, συνεπώς, να 
διασφαλίσει τις μεγαλύτερες δυνατές 
ετήσιες πιστώσεις για το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» στον προϋπολογισμό του 
προσεχούς έτους, αξιοποιώντας πλήρως τις 
υφιστάμενες διατάξεις ευελιξίας του 

5. υπογραμμίζει τη σημασία του 
γεγονότος ότι η Ευρώπη διεκδικεί ηγετική 
θέση σε βασικές τεχνολογίες σε τομείς 
όπως το διάστημα, η υγειονομική 
περίθαλψη, το περιβάλλον, η γεωργία, η 
ασφάλεια και οι μεταφορές· τονίζει την 
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι 
δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας 
θα συνεχίσουν να παρέχουν λύσεις για τις 
ανάγκες, τις προκλήσεις και την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον 
σημαντικό ρόλο της βασικής έρευνας· 
τονίζει ότι η μετάβαση από το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» στο πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» πρέπει να είναι ομαλή, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
σταθερότητα για τις επιχειρήσεις, τα 
ερευνητικά ιδρύματα και την ακαδημαϊκή 
κοινότητα· εκφράζει την ανησυχία του για 
τη σημαντική υποχρηματοδότηση του 
προγράμματος «Ορίζων 2020» καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιόδου, που έχει ως 
αποτέλεσμα να σημειώνεται χαμηλό 
ποσοστό επιτυχίας για εξαιρετικές 
εφαρμογές· προτίθεται, συνεπώς, να 
διασφαλίσει τις μεγαλύτερες δυνατές 
ετήσιες πιστώσεις για το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» στον προϋπολογισμό του 
προσεχούς έτους, αξιοποιώντας πλήρως τις 
υφιστάμενες διατάξεις ευελιξίας του 
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κανονισμού για το ΠΔΠ και του 
δημοσιονομικού κανονισμού· τονίζει, 
επιπλέον, ότι είναι σημαντικό να 
επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ του ΕΤΣΕ 
και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 
επενδυτικών ταμείων· 

κανονισμού για το ΠΔΠ και του 
δημοσιονομικού κανονισμού· τονίζει την 
επείγουσα ανάγκη αξιοποίησης της 
δέσμευσης της Ένωσης για ειρήνη και 
επιμένει ότι οποιαδήποτε αύξηση της 
χρηματοδότησης για το «Ορίζων 2020» 
θα πρέπει να εγκρίνεται μόνον υπό τον 
προϋπόθεση ότι θα απαγορεύεται πλήρως 
η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για 
τη χρηματοδότηση, ή ως εγγύηση για την 
εκτέλεση, ερευνητικών προγραμμάτων ή 
έργων διττής τεχνολογικής ανάπτυξης 
που έχουν στρατιωτικές εφαρμογές·

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/20

Τροπολογία 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
(2019/2001(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 5α. προτείνει μια εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση της επενδυτικής πολιτικής 
της ΕΕ· πιστεύει ότι το πρόγραμμα 
InvestEU πρέπει να διατηρήσει μια σαφή 
σύνδεση με έργα που μπορούν να 
αλλάξουν το παραγωγικό και τεχνολογικό 
μοντέλο και βασίζονται σε πηγές 
ενέργειας ουσιαστικά ανανεώσιμες· 
τονίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη 
δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
απασχόλησης που συνδέονται με την 
ενεργειακή μετάβαση και προωθούν 
ευρωπαϊκά δημόσια επενδυτικά έργα 
κοινωνικής ωφέλειας, τα οποία έχουν ένα 
αντικυκλικό προφίλ και συγκεντρώνονται 
σε μειονεκτούσες περιοχές, όπου υπάρχει 
μεγαλύτερη ανάγκη για τέτοια έργα· 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/21

Τροπολογία 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
(2019/2001(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. θεωρεί ότι η προστασία των 
εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η 
εσωτερική ασφάλεια με την υποστήριξη 
μιας ενισχυμένης Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και 
της Ευρωπόλ, μια Ευρωπαϊκή Ένωση 
χωρίς εσωτερικά σύνορα, και η εύρυθμη 
λειτουργία του χώρου Σένγκεν και της 
ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και 
αμοιβαίως επωφελείς· τονίζει, 
ταυτόχρονα, ότι είναι σημαντικό να 
γίνουν σοβαρές επενδύσεις της ΕΕ στον 
τομέα της εσωτερικής ασφάλειας με 
σκοπό, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της 
επιβολής του νόμου της ΕΕ και της 
δικαστικής αντιμετώπισης των 
διασυνοριακών εγκληματικών απειλών 
και την προώθηση της ανταλλαγής 
πληροφοριών, με ενισχυμένη στήριξη της 
Eurojust και της Ευρωπαϊκής 
Εισαγγελίας· θεωρεί ότι είναι υποχρέωση 
να εξασφαλιστεί επαρκής 
χρηματοδότηση, στελέχωση και 
κατάρτιση προσωπικού για όλους τους 
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της ασφάλειας, της 
δικαιοσύνης και των συνόρων, δεδομένου 
ότι το τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης 
είναι ανεπαρκές ενόψει της σημαντικής 
αύξησης των ευθυνών τους, της 

9. θεωρεί ότι η βέλτιστη πολιτική 
ασφάλειας συνίσταται στην προώθηση 
της κοινωνικής συνοχής και μιας 
πολιτικής που βασίζεται στην 
εμπιστοσύνη, τη δημοκρατία και τις 
σταθερές προοπτικές για την εργασία σε 
εσωτερικά ζητήματα· πιστεύει ότι για τις 
εξωτερικές υποθέσεις, η βέλτιστη 
πολιτική συνίσταται στη δίκαιη 
αντιμετώπιση έναντι τρίτων χωρών και 
στην εξασφάλιση της δυνατότητας για τις 
χώρες αυτές να αναπτύσσουν τη 
δημοκρατία και την οικονομία τους χωρίς 
κανενός είδους οικονομική εκμετάλλευση, 
καθώς και στην πραγματική συνεργασία· 
τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
τεθεί ως προτεραιότητα η πολιτική 
κοινωνικών επενδύσεων και να 
εφαρμοστεί μια προσέγγιση χωρίς 
αποκλεισμούς, διευκολύνοντας –εάν 
ζητηθεί– και τα μέσα για την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων 
ανθρωπιστικών κρίσεων σε τρίτες χώρες· 
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σημασίας της μεταξύ τους συνεργασίας, 
της ανάγκης για τεχνολογικές καινοτομίες 
και προσαρμογή, καθώς και του ζωτικού 
ρόλου τους στην ενίσχυση της 
συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ 
των κρατών μελών· 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/22

Τροπολογία 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
(2019/2001(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. χαιρετίζει τη δέσμευση των 
κρατών μελών για ένα ανανεωμένο 
θεματολόγιο άμυνας της ΕΕ, και τη 
βούλησή τους για περαιτέρω ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τομέα της άμυνας· 
τονίζει τη σημασία της θέσπισης του 
ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής 
ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας 
(EDIDP), ως ενός πρώτου σταδίου του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· ζητεί την 
περαιτέρω αύξηση του αμυντικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης, με 
χρηματοδότηση αποκλειστικά από νέες 
πιστώσεις, προκειμένου να βελτιωθούν η 
ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία της 
ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·

11. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για 
κάθε προσπάθεια περιφρόνησης των 
ιδρυτικών αρχών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περί ειρήνης και σταθερότητας, 
καθώς και της ρητής απαγόρευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
όσον αφορά την επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ με δαπάνες που 
έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες 
στην άμυνα· εκφράζει τη λύπη του για τα 
σχέδια δρομολόγησης του ευρωπαϊκού 
προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης 
στον τομέα της άμυνας (EDIDP) και για 
την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με 
τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Άμυνας, διότι αυτά θα λειτουργήσουν ως 
επιδότηση της βιομηχανίας όπλων, εις 
βάρος άλλων, κοινωνικά επωφελών 
προγραμμάτων· τονίζει τη δέσμευση της 
ΕΕ για εδραίωση της ειρήνης και επίλυση 
των συγκρούσεων·

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/23

Τροπολογία 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Στέλιος Κούλογλου, Younous Omarjee
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2020 – Τμήμα ΙΙΙ
(2019/2001(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τάσσεται ένθερμα υπέρ της 
ενίσχυσης των προσπαθειών της ΕΕ για 
την αντιμετώπιση των αυξανόμενων 
απειλών για την ασφάλεια, όπως η 
ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος 
εξτρεμισμός στην Ευρώπη και τις 
γειτονικές χώρες, καθώς και υπέρ της 
βελτίωσης του συντονισμού των 
προγραμμάτων αυτών σε επίπεδο ΕΕ·

12. τάσσεται ένθερμα υπέρ των 
μέτρων για τη διασφάλιση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και ένταξης, 
που, σε συνδυασμό με μια ειρηνική και 
θεμιτή συνεργασία με τρίτες χώρες, 
συνιστούν την πιο αποτελεσματική 
προσέγγιση για την καταπολέμηση της 
βίας·
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