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16.10.2019 A9-0017/24

Τροπολογία 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. πιστεύει ακράδαντα ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί η 
κλιματική πρόκληση και να προστατευθεί 
το περιβάλλον κατά τρόπο που να τονώνει 
την απασχόληση, να δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας, να ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα, να προάγει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και να διασφαλίζει την 
κοινωνική ευημερία· υπογραμμίζει τον 
καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι νέες 
και οι αναδυόμενες τεχνολογίες στην 
επίτευξη αυτού του στόχου· τονίζει ότι η 
Ένωση πρέπει να δώσει το παράδειγμα και 
να εμπνεύσει άλλες χώρες σε όλο τον 
κόσμο να επενδύσουν περισσότερο σε 
δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
εύγλωττες εκκλήσεις για ανάληψη δράσης 
που απηύθυναν ηγέτες της Ένωσης στην 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για 
το κλίμα, καθώς και τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν πρόσφατα διάφορα κράτη μέλη 
περί αύξησης των δαπανών σε τομείς όπως 
η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και οι βιώσιμες 
μεταφορές, καθώς και οι ενεργειακές 
υποδομές· πιστεύει ότι οι εν λόγω 
δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από 
συγκεκριμένα μέτρα των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων όταν αυτά συσκέπτονται 

4. πιστεύει ακράδαντα ότι είναι 
επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί η 
κλιματική πρόκληση και να προστατευθεί 
το περιβάλλον κατά τρόπο που να τονώνει 
την απασχόληση, να δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας, να ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα, να προάγει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και να διασφαλίζει την 
κοινωνική ευημερία, να προωθεί την 
ευημερία για όλους, να δημιουργεί 
αειφόρο ανάπτυξη και να αντιμετωπίζει 
ένα φάσμα κοινωνικών αναγκών, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, 
της υγείας και της κοινωνικής 
προστασίας, με παράλληλη αντιμετώπιση 
της φτώχειας· υπογραμμίζει τον καίριο 
ρόλο που διαδραματίζουν οι νέες και οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες στην επίτευξη 
αυτού του στόχου· τονίζει ότι η Ένωση 
πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να 
εμπνεύσει άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο 
να επενδύσουν περισσότερο σε δαπάνες 
που σχετίζονται με το κλίμα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις εύγλωττες 
εκκλήσεις για ανάληψη δράσης που 
απηύθυναν ηγέτες της Ένωσης στην 
πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για 
το κλίμα, καθώς και τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν πρόσφατα διάφορα κράτη μέλη 
περί αύξησης των δαπανών σε τομείς όπως 
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στο πλαίσιο του Συμβουλίου· η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και οι βιώσιμες 
μεταφορές, καθώς και οι ενεργειακές 
υποδομές· πιστεύει ότι οι εν λόγω 
δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από 
συγκεκριμένα μέτρα των κρατών μελών, 
μεταξύ άλλων όταν αυτά συσκέπτονται 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου·

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/25

Τροπολογία 25
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. προτείνει ως εκ τούτου, έναν 
προϋπολογισμό για το 2020 που θα 
συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της 
κλιματικής αλλαγής και θα καλύπτει όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της 
υφιστάμενης καθυστέρησης σε σχέση με 
την επίτευξη του στόχου να διατίθεται το 
20 % των δαπανών της Ένωσης για το 
κλίμα κατά την περίοδο 2014-2020· 
προτείνει να ενισχυθούν σημαντικά, με 
ποσό που θα υπερβαίνει τα επίπεδα του ΣΠ 
κατά 2 δισεκατομμύρια EUR και άνω, 
διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού σε 
διάφορους τομείς, και κυρίως στον 
υποτομέα 1α, διότι συνεισφέρουν 
σημαντικά στην επίτευξη του στόχου ως 
προς τις δαπάνες για το κλίμα· κατευθύνει 
με προσοχή τις εν λόγω ενισχύσεις προς 
γραμμές που εμφανίζουν εξαιρετικό 
ποσοστό εκτέλεσης και διαθέτουν την 
επιχειρησιακή ικανότητα να 
απορροφήσουν τις πρόσθετες πιστώσεις το 
2020·

7. προτείνει ως εκ τούτου, έναν 
προϋπολογισμό για το 2020 που θα 
συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της 
κλιματικής αλλαγής και θα καλύπτει όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της 
υφιστάμενης καθυστέρησης σε σχέση με 
την επίτευξη του στόχου να διατίθεται το 
50 % των δαπανών της Ένωσης για το 
κλίμα στο τέλος της περιόδου 2014-2020· 
προτείνει να ενισχυθούν σημαντικά, με 
ποσό που θα υπερβαίνει τα επίπεδα του ΣΠ 
κατά 2 δισεκατομμύρια EUR και άνω, 
διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού σε 
διάφορους τομείς, και κυρίως στον 
υποτομέα 1α, διότι συνεισφέρουν 
σημαντικά στην επίτευξη του στόχου ως 
προς τις δαπάνες για το κλίμα· κατευθύνει 
με προσοχή τις εν λόγω ενισχύσεις προς 
γραμμές που εμφανίζουν εξαιρετικό 
ποσοστό εκτέλεσης και διαθέτουν την 
επιχειρησιακή ικανότητα να 
απορροφήσουν τις πρόσθετες πιστώσεις το 
2020·

Or. en



AM\1190883EL.docx PE637.857v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

16.10.2019 A9-0017/26

Τροπολογία 26
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10.  προτείνει περαιτέρω στοχευμένες 
ενισχύσεις και σε άλλες γραμμές του 
προϋπολογισμού που άπτονται των 
προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου, σε 
τομείς όπως είναι οι ΜΜΕ, η 
ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η 
έρευνα για τον καρκίνο, η συνεργασία 
στον τομέα της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης, τα τελωνεία, η μετανάστευση 
και η εξωτερική πολιτική, 
συμπεριλαμβανομένων της αναπτυξιακής 
και της ανθρωπιστικής βοήθειας·

10.  προτείνει περαιτέρω στοχευμένες 
ενισχύσεις και σε άλλες γραμμές του 
προϋπολογισμού που άπτονται των 
προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου, σε 
τομείς όπως είναι οι ΜΜΕ, η 
ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, η 
έρευνα για τον καρκίνο, η συνεργασία 
στον τομέα της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης, τα τελωνεία, η αναπτυξιακή 
και η ανθρωπιστική βοήθεια·

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Τροπολογία 27
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, 
Anne-Sophie Pelletier, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. εκτιμά ότι η αποτελεσματική 
καταπολέμηση της διαφθοράς, της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής 
στην οποία επιδίδονται πολυεθνικές 
εταιρείες και πάμπλουτοι ιδιώτες θα 
μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την 
επιστροφή στους εθνικούς 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών 
ποσού ανερχόμενου, βάσει των 
υπολογισμών της Επιτροπής, σε 
1 τρισεκατομμύριο EUR κάθε χρόνο· 
παρατηρεί ότι υπάρχει πραγματικό 
έλλειμμα δράσης από την πλευρά της 
Ένωσης σχετικά με το θέμα αυτό· τονίζει 
εν προκειμένω ότι απαιτείται επειγόντως 
η συγκρότηση ευρωπαϊκής αρχής 
εξουσιοδοτημένης να καταπολεμά τη 
φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή·

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Τροπολογία 28
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» παρέχει πολύ μεγάλη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 
συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη 
πράσινης τεχνολογίας και καινοτομίας 
φιλικής προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
βάζοντας έτσι τα θεμέλια για ένα μέλλον 
απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές 
και στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο 
κυκλική οικονομία· τονίζει, επιπλέον, τη 
σημασία που έχει το πρόγραμμα για 
άλλους σημαντικούς τομείς της 
ευρωπαϊκής έρευνας, όπως είναι η 
ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η 
έρευνα για τον καρκίνο· προβαίνει 
συνεπώς σε σημαντική αύξηση του 
μεριδίου του προγράμματος «Ορίζων 
2020» σε επίπεδα που υπερβαίνουν εκείνα 
του ΣΠ κατά 737,8 εκατομμύρια EUR σε 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· 
διαθέτει εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 
15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, ολόκληρο το ποσό των 280,7 
εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων που είχαν 
αποδεσμευτεί το 2018 εξαιτίας της μη 
εκτέλεσης ερευνητικών σχεδίων, για 
εκείνα τα κονδύλια του προγράμματος 

15. επισημαίνει ότι το πρόγραμμα 
«Ορίζων 2020» παρέχει πολύ μεγάλη 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και 
συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη 
πράσινης τεχνολογίας και καινοτομίας 
φιλικής προς το κλίμα και το περιβάλλον, 
βάζοντας έτσι τα θεμέλια για ένα μέλλον 
απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές 
και για μειώσεις των εκπομπών 
αντίστοιχες με τις δεσμεύσεις της 
Συμφωνίας των Παρισίων, και 
στηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο 
κυκλική οικονομία· τονίζει, επιπλέον, τη 
σημασία που έχει το πρόγραμμα για 
άλλους σημαντικούς τομείς της 
ευρωπαϊκής έρευνας, όπως είναι η 
ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η 
έρευνα για τον καρκίνο· προβαίνει 
συνεπώς σε σημαντική αύξηση του 
μεριδίου του προγράμματος «Ορίζων 
2020» σε επίπεδα που υπερβαίνουν εκείνα 
του ΣΠ κατά 737,8 εκατομμύρια EUR σε 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· 
διαθέτει εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 
15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, ολόκληρο το ποσό των 280,7 
εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων που είχαν 
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«Ορίζων 2020» που έχουν τη στενότερη 
σχέση με τα ερευνητικά προγράμματα για 
το κλίμα, και καλεί την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των εν λόγω πόρων·

αποδεσμευτεί το 2018 εξαιτίας της μη 
εκτέλεσης ερευνητικών σχεδίων, για 
εκείνα τα κονδύλια του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» που έχουν τη στενότερη 
σχέση με τα ερευνητικά προγράμματα για 
το κλίμα, και καλεί την Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στη δίκαιη γεωγραφική 
κατανομή των εν λόγω πόρων·

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/29

Τροπολογία 29
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Leila Chaibi, Marisa Matias, José 
Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel 
Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από την Ένωση να εντείνει 
τις προσπάθειές της για την τόνωση της 
συνεκτικότητας και της κοινωνικής 
σύγκλισης στην Ευρώπη· προτείνει να 
διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 
ιδίως του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) έτσι ώστε να 
αντιμετωπιστεί η φτώχεια στην Ευρώπη·

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Τροπολογία 30
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. θεωρεί ότι θα πρέπει να διατεθούν 
επαρκή μέσα στον προϋπολογισμό της 
Ένωσης για την επίτευξη της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής στις εξόχως απόκεντρες 
περιοχές της Ένωσης, καθώς και για 
ειδικά μέτρα στις εν λόγω περιοχές όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, 
σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές 
που ορίζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2017 με 
τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη 
στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»·

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Τροπολογία 31
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34α.. προτείνει, σε συνέχεια της 
συμφωνίας για τον διορισμό του νέου 
Ευρωπαϊκού Γενικού Εισαγγελέα, να 
διατεθούν στην υπηρεσία αυτή 
σημαντικά οικονομικά μέσα και 
προσωπικό, ώστε η Ευρωπαϊκή 
Εισαγγελία να είναι πλήρως λειτουργική 
όταν αναλάβει καθήκοντα το 2020·
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16.10.2019 A9-0017/32

Τροπολογία 32
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Στέλιος Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
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(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40α. προτείνει σημαντική αύξηση του 
κονδυλίου «Ανθρώπινη ανάπτυξη», η 
οποία θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
αντιστάθμιση της πρόσφατης απόφασης 
των ΗΠΑ για περικοπή της 
χρηματοδότησης για την παγκόσμια 
ανάπτυξη, ιδίως για τις ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αναπαραγωγικής υγείας·
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

16.10.2019 A9-0017/33

Τροπολογία 33
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Στέλιος 
Κούλογλου
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 – όλα τα 
τμήματα
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 56 – στοιχείο γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

γ) όσον αφορά τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, την προσθήκη δύο 
θέσεων AD σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό 2020, σε συνδυασμό με 
περιορισμένες περικοπές σε τρεις 
γραμμές του προϋπολογισμού, 
προκειμένου να εξισορροπηθεί η 
αποκατάσταση των ποσών σε δύο άλλες 
γραμμές·

γ) όσον αφορά τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, την προσθήκη δύο 
θέσεων AD σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό 2020·
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