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Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Α α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  A α. λαµβάνοντας υπόψη ότι σε µια 
περίοδο βαθιάς οικονοµικής κρίσης και 
αυξηµένων αποκλίσεων εντός της ΕΕ 
είναι αναγκαία η αύξηση του ενωσιακού 
προϋπολογισµού, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πόρων 
στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, 
µε ιδιαίτερη έµφαση σε προγράµµατα και 
έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
ανάπτυξης και της αξιοπρεπούς 
απασχόλησης, την εξάλειψη της φτώχειας 
και την επένδυση στην έξυπνη, βιώσιµη, 
πράσινη ανάπτυξη· τονίζει ότι οι 
συνεισφορές στην αύξηση αυτή θα πρέπει 
να προέρχονται από αύξηση των 
συµµετοχών των κρατών µελών που 
έχουν το υψηλότερο ΑΕΕ και το 
υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα, µε 
την τροποποίηση του ισχύοντος 
µεροληπτικού και άδικου συστήµατος 
κλιµάκων συνεισφοράς· επαναλαµβάνει 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί η 
στήριξη των κρατών µελών, και ιδιαίτερα 
εκείνων που βρίσκονται σε οικονοµική 
ύφεση, για επενδύσεις σε υποδοµή, 
κοινωνικές υποδοµές, έρευνα, καινοτοµία 
και ανάπτυξη· 
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Τροπολογία  8 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 

Younous Omarjee, Curzio Maltese, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Paloma 
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Luke Ming Flanagan 
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Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1 α. θεωρεί ότι είναι αναγκαίο ένα σχέδιο 
σηµαντικών δηµόσιων επενδύσεων και 
επιµένει ότι είναι αναγκαία η ρήξη µε τις 
τρέχουσες πολιτικές της ΕΕ ώστε να 
αντιµετωπιστούν επαρκώς τα 
προβλήµατα της βιώσιµης οικονοµικής 
ανάπτυξης, της ανεργίας, της φτώχειας, 
του κοινωνικού αποκλεισµού και των 
(εισοδηµατικών) ανισοτήτων· τονίζει ότι 
χρειάζεται µια νέα στρατηγική για να 
χαραχτεί νέος δρόµος για την Ευρώπη, 
ένας δρόµος προς την πλήρη 
απασχόληση, την αξιοπρεπή εργασία, 
ικανοποιητικούς µισθούς, την οικονοµική 
και κοινωνική συνοχή καθώς και 
κοινωνική προστασία για όλους, που θα 
εγγυάται τα υψηλότερα επίπεδα 
διαβίωσης, ένας δρόµος που θα λαµβάνει 
σοβαρά υπόψη τις αναπτυξιακές ανάγκες 
όλων των κρατών µελών, και ιδίως των 
λιγότερο ανεπτυγµένων, και θα προωθεί 
την πραγµατική σύγκλιση, συµβάλλοντας 
στη µείωση του αναπτυξιακού χάσµατος 
µεταξύ κρατών µελών αλλά και των 
υφισταµένων οικονοµικών, κοινωνικών 
και περιφερειακών ανισοτήτων· 
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Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo 

Iglesias, Νεοκλής Συλικιώτης, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1β. καταδικάζει έντονα τις περικοπές 
στον προϋπολογισµό για την επιστήµη και 
την καινοτοµία, και ιδίως την περικοπή 
των 2,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ από το 
πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020»· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  1 γ. τονίζει ότι το θέµα της ανεργίας 
αποτελεί την πλέον επείγουσα 
προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση· θεωρεί ότι η ανάκαµψη των 
οικονοµιών των κρατών µελών και η 
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 
επιτάσσουν την υποχώρηση των 
πολιτικών λιτότητας της ΕΕ, ούτως ώστε 
να µπορέσουν τα κράτη µέλη να 
ακολουθήσουν τις πολιτικές επιλογές που 
αρµόζουν καλύτερα στη συγκεκριµένη 
κατάστασή τους· εκτιµά, ως εκ τούτου, 
ότι ο προϋπολογισµός της ΕΕ θα πρέπει 
να εστιαστεί κυρίως στη δηµιουργία 
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και τη 
βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη· 

Or. en 
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Τροπολογία  11 

Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  2 α. εκτιµά ότι η προφανής συνέπεια ενός 
µικρότερου προϋπολογισµού της ΕΕ θα 
είναι λιγότερη ΕΕ και όχι περισσότερη 
Ένωση µε λιγότερα χρήµατα· 

Or. en 
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Pablo Iglesias, Curzio Maltese, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  
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Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 

και επενδυτικά ταµεία απαρτίζουν το 

µεγαλύτερο µέρος των επενδυτικών 
δαπανών του προϋπολογισµού της ΕΕ και 

διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο για τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση 

της ανάπτυξης, και για την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας· 
υπογραµµίζει το γεγονός ότι η πολιτική 

συνοχής της ΕΕ έχει συµβάλει 

καθοριστικά στη διατήρηση των δηµόσιων 

επενδύσεων σε οικονοµικούς τοµείς 

ζωτικής σηµασίας και έχει επιτύχει απτά 

αποτελέσµατα επιτόπου, τα οποία 

ενδυναµώνουν τα κράτη µέλη και τις 

περιφέρειες για να ξεπεράσουν τη 

σηµερινή κρίση και να επιτύχουν τους 
στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη 

να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την ταχεία έγκριση των υπόλοιπων 

επιχειρησιακών προγραµµάτων τους 

επόµενους µήνες, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι η υλοποίησή τους θα 

βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το 2016· 

3. τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 

και επενδυτικά ταµεία απαρτίζουν το 

µεγαλύτερο µέρος των δαπανών του 

προϋπολογισµού της ΕΕ και 

διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο για τη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση 

της ανάπτυξης, και για την προώθηση της 

συνοχής, την ενοποίησης και της 
καινοτοµίας· υπογραµµίζει το γεγονός ότι 

η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συµβάλει 

καθοριστικά στη διατήρηση των δηµόσιων 

επενδύσεων σε οικονοµικούς τοµείς 

ζωτικής σηµασίας και έχει επιτύχει απτά 

αποτελέσµατα επί τόπου µε τα οποία 

µπορούν τα κράτη µέλη και οι περιφέρειες 

να ξεπεράσουν τη σηµερινή κρίση, µέσω 
της αύξησης των πιστώσεων για το 
ταµείο συνοχής και τα διαρθρωτικά 
ταµεία, και ιδίως των πιστώσεων του 
ΕΚΤ και των πιστώσεων που 
προορίζονται για προγράµµατα όπως το 
Progress, µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
απασχόληση µε δικαιώµατα, στα ίσα 
δικαιώµατα και ευκαιρίες και στον αγώνα 
για την εξάλειψη της φτώχειας· τονίζει 
την ανάγκη να δοθούν στα κράτη µέλη τα 
εργαλεία ώστε να βοηθήσουν τους 
πολίτες τους να βγουν από την κρίση· 
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τονίζει επ' αυτού την ειδική ανάγκη να 
γίνουν επενδύσεις σε τοµείς όπως η 
παιδεία και η κινητικότητα, η έρευνα και 
η καινοτοµία, οι πολύ µικρές, οι µικρές 
και οι µεσαίες επιχειρήσεις, µε σκοπό να 
δηµιουργηθεί απασχόληση, και ιδίως 
απασχόληση για τους νέους· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη µέλη να 

καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την ταχεία έγκριση των υπόλοιπων 

επιχειρησιακών προγραµµάτων τους 

επόµενους µήνες, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι η υλοποίησή τους θα 

βρίσκεται σε στάδιο πλήρους λειτουργίας 

το 2016· 

 

Or. en 
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Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  3 α. υπενθυµίζει ότι οι υπηρεσίες και οι 
παροχές κοινωνικής πρόνοιας υφίστανται 
πίεση σε όλα τα κράτη µέλη· τονίζει ότι οι 
αποφάσεις για την πολιτική σε επίπεδο 
ΕΕ θα πρέπει να µην έχουν δυσµενείς 
επιπτώσεις στη διαθεσιµότητα ή την 
ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών και 
παροχών στα κράτη µέλη, ούτε στην 
ικανότητα των κρατών µελών να τις 
χρηµατοδοτούν· ζητεί, συνεπώς, από την 
Επιτροπή να υποβάλει ένα σχέδιο 
προϋπολογισµού που θα ενισχύει την 
ικανότητα των κρατών µελών να 
προστατεύουν τα συστήµατα κοινωνικής 
πρόνοιας που διαθέτουν· 

Or. en 
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Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  3 β. υπενθυµίζει ότι τα περιφερειακά και 
διαρθρωτικά ταµεία και το ταµείο 
συνοχής υπάρχουν για να µειωθεί το 
χάσµα µεταξύ των διαφόρων επιπέδων 
οικονοµικής ανάπτυξης των περιφερειών 
στην ΕΕ· παρατηρεί µε ανησυχία ότι 
µεγάλο µερίδιο από τα ταµεία αυτά 
καταβάλλεται σε πλουσιότερα κράτη 
µέλη· εκτιµά ότι αυτή η χρήση των 
ταµείων είναι αναποτελεσµατική και ότι 
οι πόροι αυτοί πρέπει να προορίζονται 
µόνο για τα κράτη που πραγµατικά τα 
χρειάζονται· 

Or. en 
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Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, 

Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis 

de Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

5. υπογραµµίζει τη σηµασία της 
διασυνοριακής κινητικότητας ως µέσου 
που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να 

αξιοποιήσει την ποικιλία των δεξιοτήτων 

των ατόµων, ενισχύοντας παράλληλα την 

κατάρτιση και τις ευκαιρίες απασχόλησης 

για όλες τις γενιές· θεωρεί ότι 

εµβληµατικά και επιτυχηµένα 
προγράµµατα κινητικότητας όπως το 

Erasmus+ λειτουργούν προς όφελος τόσο 

των µεµονωµένων ατόµων όσο και της 

οικονοµίας και ότι, εποµένως, θα πρέπει να 

αξιοποιούνται πλήρως· υπενθυµίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι οι κοινωνικές πτυχές 
της κινητικότητας πρέπει πάντα να 
λαµβάνονται υπόψη και ότι η 
κινητικότητα είναι ένα µόνο από τα 
διαθέσιµα µέσα καταπολέµησης της 
ανεργίας και δεν θα πρέπει να αποτελεί 
την ύστατη λύση· 

5. υπογραµµίζει ότι η διασυνοριακή 
κινητικότητα δεν συνιστά λύση για την 
υψηλή ανεργία και επιµένει ότι ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ θα πρέπει να 
στηρίζει τις πρωτοβουλίες των κρατών 
µελών για αύξηση των θέσεων εργασίας, 
ιδίως µέσω της τόνωσης των επενδύσεων 
και µέσω της προώθησης της 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας σε 
περιφέρειες µε υψηλή ανεργία· τονίζει τον 
ρόλο της διά βίου µάθησης και της 
κατάρτισης ως µέσων που θα επιτρέψουν 
στην Ευρώπη να αξιοποιήσει την ποικιλία 

των δεξιοτήτων των ατόµων, ενισχύοντας 

παράλληλα την κατάρτιση και τις 

ευκαιρίες απασχόλησης για όλες τις γενιές· 

θεωρεί ότι επιτυχηµένα προγράµµατα όπως 

το Erasmus + λειτουργούν προς όφελος 

τόσο των µεµονωµένων ατόµων όσο και 

της οικονοµίας και ότι, εποµένως, θα 

πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως·  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/16 

Τροπολογία  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  5 α. επισηµαίνει το γεγονός ότι οι 
πολιτικές λιτότητας της ΕΕ έχουν 
δηµιουργήσει καθοδική πίεση στους 
πραγµατικούς µισθούς στα κράτη µέλη 
και ότι αυτό θα παρατείνει την 
οικονοµική και κοινωνική κρίση· πιστεύει 
ότι ο προϋπολογισµός θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί για τη στήριξη των 
προσπαθειών που έχουν ως στόχο την 
αύξηση των πραγµατικών µισθών και την 
καταπολέµηση του κοινωνικού ντάµπινγκ 
στα κράτη µέλη· 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/17 

Τροπολογία  17 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  6 α. πιστεύει ότι είναι βαθύτατα 
αντιδηµοκρατικό να αναλαµβάνει η 
Επιτροπή ολοένα µεγαλύτερες εξουσίες 
ελέγχου των εθνικών προϋπολογισµών· 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/18 

Τροπολογία  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 

Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  6 β. εκτιµά ότι η καλύτερη εκτέλεση του 
προϋπολογισµού της ΕΕ θα καταστήσει 
δυνατή την αποδέσµευση σηµαντικών 
πόρων· σηµειώνει ότι το ΕΕΣ επισηµαίνει 
ιδίως πως τα συστήµατα λογιστικού 
ελέγχου των κρατών µελών λειτουργούν 
µόνο εν µέρει· εκτιµά ότι η απουσία 
αποδοτικών και αποτελεσµατικών 
συστηµάτων ελέγχου στο επίπεδο των 
κρατών µελών επιδρά αρνητικά στον 
προϋπολογισµό της ΕΕ· 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/19 

Τροπολογία  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 

Rodríguez, Dennis de Jong, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Rina Ronja 

Kari  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. επιδοκιµάζει, ως πρώτο βήµα, το 
επενδυτικό σχέδιο που υπέβαλε η 
Επιτροπή, το οποίο µπορεί να προσφέρει 
τη δυνατότητα για κινητοποίηση 
επενδύσεων ύψους 315 δισεκατοµµυρίων 
EUR στους τοµείς της υποδοµής, της 
παιδείας και της έρευνας, όπως επίσης 
για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις µεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, προκειµένου να 
καλυφθεί το έλλειµµα ιδιωτικών και 
δηµόσιων επενδύσεων που προκάλεσε η 
οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση· 
επισηµαίνει ότι ο προϋπολογισµός της ΕΕ 
αναµένεται να αποτελέσει τη 
ραχοκοκαλιά αυτού του επενδυτικού 
σχεδίου, καθώς αναµένεται να διατεθεί 
από εκεί η απαιτούµενη εγγύηση 8 
δισεκατοµµυρίων ευρώ σε πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις 
πληρωµών για την τροφοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· θεωρεί ότι η 
συµβολή του προϋπολογισµού της ΕΕ θα 
πρέπει να αποφέρει σηµαντική απόδοση 
µέσω µεγαλύτερης µόχλευσης· 
επιβεβαιώνει τη βούλησή του να εξετάσει 
όσο το δυνατόν προσεκτικότερα τον 
τρόπο µε τον οποίο θα εγγραφούν στον 
προϋπολογισµό της ΕΕ οι 

διαγράφεται 
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χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της ΕΕ 
προς την ΕΤΕπ για τη σύσταση του 
ΕΤΣΕ· 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Τροπολογία  20 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. επιδοκιµάζει, ως πρώτο βήµα, το 
επενδυτικό σχέδιο που υπέβαλε η 

Επιτροπή, το οποίο µπορεί να προσφέρει 
τη δυνατότητα για κινητοποίηση 
επενδύσεων ύψους 315 δισεκατοµµυρίων 
EUR στους τοµείς της υποδοµής, της 
παιδείας και της έρευνας, όπως επίσης 
για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις µεσαίας 
κεφαλαιοποίησης, προκειµένου να 
καλυφθεί το έλλειµµα ιδιωτικών και 

δηµόσιων επενδύσεων που προκάλεσε η 
οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση· 

επισηµαίνει ότι ο προϋπολογισµός της ΕΕ 

αναµένεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά 

αυτού του επενδυτικού σχεδίου, καθώς 

αναµένεται να διατεθεί από εκεί η 

απαιτούµενη εγγύηση 8 δισεκατοµµυρίων 

ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων 

υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωµών για 

την τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ)· θεωρεί ότι η συµβολή του 
προϋπολογισµού της ΕΕ θα πρέπει να 
αποφέρει σηµαντική απόδοση µέσω 
µεγαλύτερης µόχλευσης· επιβεβαιώνει τη 
βούλησή του να εξετάσει όσο το δυνατόν 
προσεκτικότερα τον τρόπο µε τον οποίο 
θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό της 
ΕΕ οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

8. λαµβάνει υπό σηµείωση το επενδυτικό 
σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή, ως ένα 
πρώτο βήµα προς την αναγνώριση του 
γεγονότος ότι η απουσία επενδύσεων στην 
ΕΕ αποτελεί πρόβληµα· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι το πραγµατικό 
ύψος των δηµόσιων πόρων, κυρίως υπό 
τη µορφή δηµόσιων εγγυήσεων, είναι 
υπερβολικά χαµηλό για να αποτελέσει 
ουσιαστικό κίνητρο για την ευρωπαϊκή 
οικονοµία ώστε να ξεπεραστεί το 
έλλειµµα ιδιωτικών και δηµόσιων 

επενδύσεων που προκλήθηκε από τις 
πολιτικές λιτότητας οι οποίες 
εφαρµόστηκαν µετά την 
χρηµατοπιστωτική κρίση· σηµειώνει ότι 
ακόµα και ο στόχος για έναν συνολικό 
όγκο επενδύσεων ύψους 315 
δισεκατοµµυρίων ευρώ στη διάρκεια 
τριών ετών συνιστά ένα κίνητρο που 
αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% του 
ετήσιου ΑΕγχΠ της ΕΕ· υπενθυµίζει ότι 
οι εγγυήσεις από τον προϋπολογισµό της 
ΕΕ αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% 
του προϋπολογισµού της ΕΕ για τα 
επόµενα 5 έτη και ότι ο ίδιος ο 
προϋπολογισµός της ΕΕ παραµένει σε 
επίπεδα χαµηλότερα του 1% του ΑΕγχΠ 
της ΕΕ· επισηµαίνει ότι ο προϋπολογισµός 
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της ΕΕ προς την ΕΤΕπ για τη σύσταση 
του ΕΤΣΕ· 

της ΕΕ αναµένεται να αποτελέσει τη 

ραχοκοκαλιά αυτού του επενδυτικού 

σχεδίου, καθώς αναµένεται να διατεθεί από 

εκεί η απαιτούµενη εγγύηση 8 

δισεκατοµµυρίων ευρώ σε πιστώσεις 

αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις 

πληρωµών για την τροφοδότηση του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· προτρέπει την 
Επιτροπή και το Συµβούλιο να 
εξασφαλίσουν εναλλακτικές πηγές για 
αυτές τις αναλήψεις υποχρεώσεων, χωρίς 
να εξαντληθούν οι πόροι που είναι 
διαθέσιµοι για το «Ορίζοντας 2020» και 
τον χρηµατοδοτικό µηχανισµό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη», και ιδίως για 
τις δράσεις Marie Curie, το ΕΙΚΤ, τα 
JRP και τα ΚΙΚ· 

  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/21 

Τροπολογία  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 

Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 

Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, ∆ηµήτριος 

Παπαδηµούλης, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  8 α. υπογραµµίζει την ανάγκη για µια 
συνεπή ευρωπαϊκή επενδυτική 
στρατηγική υπό τη µορφή «επενδυτικού 
προγράµµατος της ΕΕ για τη 
διατηρήσιµη ανάπτυξη και την 
απασχόληση», ύψους τουλάχιστον 2% του 
ΑΕγχΠ της ΕΕ ετησίως για 10 έτη, 
συµπληρωµατικού προς παρεµφερείς 
προσπάθειες των κρατών µελών για 
δηµόσιες επενδύσεις· σηµειώνει ότι ένα 
τέτοιο επενδυτικό πρόγραµµα θα 
µπορούσε να χρηµατοδοτείται εν µέρει 
από τους υψηλότερους ρυθµούς αύξησης 
του ΑΕγχΠ και των φορολογικών 
εσόδων· ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συµβούλιο να περιλάβουν τα αναγκαία 
επιπλέον χρηµατοδοτικά µέσα στην 
πρότασή τους για τον προϋπολογισµό του 
2016·  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/22 

Τροπολογία  22 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία 

Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Νεοκλής Συλικιώτης, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

9. υπογραµµίζει τον συµπληρωµατικό 
χαρακτήρα του προτεινόµενου 
επενδυτικού σχεδίου και του 
προϋπολογισµού της ΕΕ, καθώς και την 
κοινή τους δέσµευση για επανεκκίνηση 
της οικονοµίας και ώθηση της 
δηµιουργίας θέσεων εργασίας· τονίζει ότι 
ο προϋπολογισµός της ΕΕ συνιστά 

αφεαυτού σηµαντικό επενδυτικό εργαλείο 

µε ιδιαίτερο ρόλο και αποστολή, που έχει 

αποφέρει απτά αποτελέσµατα µε σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία· εκφράζει 

την πεποίθηση ότι πρέπει να καταβληθεί 

κάθε δυνατή προσπάθεια για να 

δηµιουργηθούν συνέργειες, όχι µόνο 

µεταξύ του επενδυτικού σχεδίου και του 
προϋπολογισµού της ΕΕ, αλλά και µε τους 

εθνικούς προϋπολογισµούς, έτσι ώστε να 

γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσµα, να 

εξασφαλιστούν η σύγκλιση και η 

σταθερότητα στην ΕΕ, και να 

µεγιστοποιηθούν τα οφέλη που 

προσφέρουν οι δηµόσιες δαπάνες στην 

πραγµατική οικονοµία· υπογραµµίζει, 

ακόµα, τη σηµασία της εξάλειψης των 

υφισταµένων εµποδίων για τις επενδύσεις, 

ιδιαίτερα σε σχέση µε τη σαφήνεια και την 

9. εκφράζει την έντονη αποδοκιµασία του 
για το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ δεν αποτελεί 
ένα πραγµατικό σχέδιο δηµοσίων 
επενδύσεων για την Ευρώπη· 
υπογραµµίζει την ανάγκη  διαµόρφωσης 
ενός «επενδυτικού προγράµµατος της ΕΕ 
για τη διατηρήσιµη ανάπτυξη και την 
απασχόληση», που θα εγγυάται τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και θα 
εξασφαλίζει τη µετάβαση σε µια βιώσιµη 
οικονοµία· ζητεί την επαρκή υποστήριξη 
των ΜΜΕ, των πολύ µικρών 
επιχειρήσεων και των κοινωνικών 
επιχειρήσεων· προτρέπει τα κράτη µέλη 
και την Επιτροπή να αναβαθµίσουν τη 
χρήση των οµολόγων της ΕΤΕπ και των 
υπαρχόντων µέσων, όπως τα Ευρωπαϊκά 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία, για την υποστήριξη 
µιας στρατηγικής για µια ανάκαµψη 
ωθούµενη από τον δηµόσιο τοµέα· τονίζει 
ότι ο προϋπολογισµός της ΕΕ συνιστά 

αφεαυτού σηµαντικό επενδυτικό εργαλείο 

µε ιδιαίτερο ρόλο και αποστολή, που έχει 

αποφέρει απτά αποτελέσµατα µε σαφή 

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία· είναι 

πεπεισµένο ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε 

δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστούν 
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προβλεψιµότητα του ρυθµιστικού 

πλαισίου· 

ο δηµοκρατικός έλεγχος και η λογοδοσία 
των επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ και 
για να δηµιουργηθούν συνέργειες, όχι µόνο 

µεταξύ ενός τέτοιου επενδυτικού σχεδίου 
και του προϋπολογισµού της ΕΕ, αλλά και 

µε τους εθνικούς προϋπολογισµούς, έτσι 

ώστε να γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσµα 

και να µεγιστοποιηθούν τα οφέλη που 

προσφέρουν οι δηµόσιες δαπάνες στην 

πραγµατική οικονοµία, µέσω της 
απόδοσης προτεραιότητας σε επενδύσεις 
για τη µείωση του χάσµατος ανάµεσα στα 
διάφορα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης 
των περιφερειών και κρατών µελών της 
ΕΕ· υπογραµµίζει, ακόµα, τη σηµασία της 

εξάλειψης των υφισταµένων εµποδίων για 

τις επενδύσεις, ιδιαίτερα σε σχέση µε τη 

σαφήνεια και την προβλεψιµότητα του 

ρυθµιστικού πλαισίου· 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/23 

Τροπολογία  23 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, 

Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 

Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  10 α. τονίζει ότι απαιτείται η µετατόπιση 
του προσανατολισµού του 
προϋπολογισµού από τις στρατιωτικές 
δαπάνες και τις δαπάνες για την 
ασφάλεια σε µια µη στρατιωτική 
εξωτερική πολιτική µε γνώµονα την 
ανάπτυξη, ώστε να µειωθούν οι 
µακροπρόθεσµες στρατιωτικές δαπάνες· 
επαναλαµβάνει τη θέση του ότι τα 
κονδύλια στον τοµέα 4 πρέπει να 
δεσµευτούν σε µια ειρηνική και µη 
στρατιωτική εξωτερική πολιτική, ώστε 
να διασφαλιστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως παγκοσµίου παράγοντα που 
δεν καταφεύγει στη βία· καλεί την 
Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στον 
ρόλο της Ένωσης ως διαµεσολαβητή, 
επιδιώκοντας µόνο πολιτικές και 
ειρηνικές λύσεις στις διενέξεις και 
διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα 
διατηρηθούν οι δεσµεύσεις της Ένωσης 
υπέρ της εξάλειψης της φτώχειας, της 
βιώσιµης ανάπτυξης, των ΑΣΧ, του 
ελέγχου των όπλων, του καθεστώτος της 
συνθήκης για τη µη διάδοση των 
πυρηνικών όπλων και του πυρηνικού 
αφοπλισµού· 
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Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/24 

Τροπολογία  24 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία 

Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 

Rodríguez, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  10 β. απορρίπτει κάθε χρήση του 
προϋπολογισµού της Ένωσης για τη 
χρηµατοδότηση µιας µιλιταριστικής και 
νεοφιλελεύθερης ΕΕ· υπερασπίζεται την 
ανάγκη για ένα εναλλακτικό πρόγραµµα 
που θα υποστηρίζει τη βιώσιµη 
ανάπτυξη, την ενίσχυση της 
φιλοπεριβαλλοντικής εσωτερικής 
ζήτησης που θα βασίζεται στο πρότυπο 
των προοδευτικών µισθών, την πλήρη 
απασχόληση µε τα συναφή δικαιώµατα, 
την κοινωνική πρόνοια, την εξάλειψη της 
φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισµού και την αύξηση της 
κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής· 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/25 

Τροπολογία  25 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 

∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία 

Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. επισηµαίνει µε ανησυχία ότι η Ευρώπη, 

παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους 

ασφαλέστερους τόπους στον κόσµο, 

βρίσκεται αντιµέτωπη µε νέες µορφές 

κινδύνων για την εσωτερική της ασφάλεια, 

οι οποίοι απαιτούν να εξασφαλιστεί 
στενότερη αστυνοµική και δικαστική 
συνεργασία και συντονισµός, να 
αναπτυχθούν µέτρα για καλύτερη 

κοινωνική ένταξη και αύξηση της 

κοινωνικής συνοχής, και παράλληλα να 

προωθούνται η σταθερότητα και η ειρήνη 

σε περιοχές συγκρούσεων· υπογραµµίζει 
ότι η κοινή προσπάθεια για τη διαχείριση 
των µεταναστευτικών ρευµάτων 
προϋποθέτει τόσο εσωτερική όσο και 
εξωτερική αλληλεγγύη· υπενθυµίζει την 
υποστήριξή του στην ενίσχυση των 
µέσων που διαθέτει η ΕΕ και στην 
ανάπτυξη µιας αντίληψης για δίκαιη 
κατανοµή των βαρών µεταξύ των κρατών 
µελών σε θέµατα διαχείρισης ασύλου και 
µετανάστευσης, που να εγγυάται την 
ασφάλεια και την προστασία των 
εξωτερικών συνόρων µε πλήρη σεβασµό 
των θεµελιωδών αξιών της ΕΕ, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στη δράση στη 
Μεσόγειο και στα νοτιοανατολικά σύνορα 

11. επισηµαίνει µε ανησυχία ότι η Ευρώπη, 

παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους 

ασφαλέστερους τόπους στον κόσµο, 

βρίσκεται αντιµέτωπη µε νέες µορφές 

κινδύνων για την εσωτερική της ασφάλεια, 

οι οποίοι απαιτούν την αλλαγή των 
εφαρµοζόµενων πολιτικών, ώστε να 
αναπτυχθούν µέτρα για καλύτερη 

κοινωνική ένταξη και αύξηση της 

κοινωνικής συνοχής, να εξασφαλιστεί µια 
στενότερη δικαστική συνεργασία και 
συντονισµός και παράλληλα να 
προωθούνται η σταθερότητα και η ειρήνη 

σε περιοχές συγκρούσεων· υπενθυµίζει ότι 
η σηµερινή τάση στρατιωτικοποίησης 
των συνοριακών ελέγχων είναι 
αναποτελεσµατική και δαπανηρή και 
συνιστά παραβίαση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων, περιλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος αίτησης ασύλου· ζητεί από 
την Επιτροπή να προτείνει στοχευµένες 

ενισχύσεις των σχετικών προγραµµάτων 

και µέσων, αποδεικνύοντας µε τον τρόπο 

αυτό τη δέσµευση που ανέλαβε η ΕΕ για 

την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων· 
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της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να 

προτείνει στοχευµένες ενισχύσεις των 

σχετικών προγραµµάτων και µέσων, 

αποδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό τη 

δέσµευση που ανέλαβε η ΕΕ για την 

αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων· 

Or. en 



 

AM\1053199EL.doc  PE552.211v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

6.3.2015 A8-0027/26 

Τροπολογία  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Σοφία Σακοράφα, Κώστας 

Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo 

Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo 

Iglesias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  15 α. υπογραµµίζει ότι ο ενωσιακός 
προϋπολογισµός θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται κατά τρόπο που να δίνει 
προτεραιότητα σε πολιτικές πραγµατικής 
σύγκλισης, βασισµένης στην κοινωνική 
πρόοδο και στη διασφάλιση και 
προαγωγή των δυνατοτήτων κάθε χώρας, 
στη βιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων 
και στην προστασία του περιβάλλοντος, 
µε στόχο την πραγµατική οικονοµική και 
κοινωνική συνοχή· απορρίπτει τη 
«Συνθήκη ∆ηµοσιονοµικής 
Σταθερότητας», την «οικονοµική 
διακυβέρνηση» και το Σύµφωνο για το 
Ευρώ+, τα οποία βασίζονται στη λήψη 
περισσότερων µέτρων λιτότητας και τη 
διαιώνισή της, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 
µελών, και θα οξύνουν τη σηµερινή 
οικονοµική και κοινωνική κρίση, ιδίως 
στις χώρες που βρίσκονται σε 
δυσκολότερη οικονοµική και κοινωνική 
κατάσταση· 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/27 

Τροπολογία  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Σοφία Σακοράφα, 

Κώστας Χρυσόγονος, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Luke Ming Flanagan, 

Marisa Matias  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  16 α. θεωρεί ότι χρειάζεται αλλαγή 
κατεύθυνσης σε σχέση  µε τις σηµερινές 
πολιτικές της ΕΕ εάν πράγµατι 
επιθυµούµε να αντιµετωπίσουµε τα 
προβλήµατα της διατηρήσιµης 
οικονοµικής ανάπτυξης, της ανεργίας, 
της φτώχειας, του κοινωνικού 
αποκλεισµού και των (εισοδηµατικών) 
ανισοτήτων· τονίζει ότι χρειάζεται µια 
νέα στρατηγική για να χαραχτεί νέος 
δρόµος για την Ευρώπη, ένας δρόµος 
προς την πλήρη απασχόληση, την 
αξιοπρεπή εργασία, ικανοποιητικούς 
µισθούς, την οικονοµική και κοινωνική 
συνοχή καθώς και κοινωνική προστασία 
για όλους, που θα εγγυάται τα υψηλότερα 
επίπεδα διαβίωσης, ένας δρόµος που θα 
λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις 
αναπτυξιακές ανάγκες όλων των κρατών 
µελών, και ιδίως των λιγότερο 
ανεπτυγµένων, και θα προωθεί την 
πραγµατική σύγκλιση, συµβάλλοντας στη 
µείωση του αναπτυξιακού χάσµατος 
µεταξύ κρατών µελών και των 
υφισταµένων οικονοµικών, κοινωνικών 
και περιφερειακών ανισοτήτων· 
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6.3.2015 A8-0027/28 

Τροπολογία  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  16 β. τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός 
προγράµµατος στήριξης των χωρών των 
οποίων η συνέχιση της παραµονής στη 
ζώνη του ευρώ έχει αποδειχθεί ότι δεν 
είναι βιώσιµη, και το οποίο να παρέχει τη 
δέουσα αντιστάθµιση για τις ζηµίες που 
θα υποστούν από µια έξοδο κατόπιν 
διαπραγµατεύσεων από τη ζώνη του 
ευρώ· 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/29 

Τροπολογία  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 

Bermejo  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  16 γ. ζητεί τη θέσπιση σχεδίων έκτακτης 
ανάγκης για την υποστήριξη των 
οικονοµιών των χωρών στις οποίες 
παρενέβη η Τρόικα, για τη διάθεση 
οικονοµικών πόρων και την πρόβλεψη 
των αναγκαίων εξαιρέσεων στη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς και των 
κοινών πολιτικών· 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/30 

Τροπολογία  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Κώστας Χρυσόγονος, Malin Björk, Fabio De 

Masi, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, 

Luke Ming Flanagan  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 16 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  16 δ. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει 
ουσιαστική προτεραιότητα στην 
καταπολέµηση της φτώχειας, 
παρουσιάζοντας ειδικές ενέργειες για την 
άµβλυνση της φτώχειας και τρόπους µε 
τους οποίους µέτρα σε επίπεδο κρατών 
µελών θα µπορούσαν να συµπληρωθούν 
µε πιστώσεις από τον προϋπολογισµό της 
ΕΕ, πέρα από τα εκατοµµύρια ευρώ που 
διατίθεται για την προβολή της πολιτικής· 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Τροπολογία  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

∆ηµήτριος Παπαδηµούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Fabio De Masi, 

Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα  

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Κατευθυντήριες γραµµές για τον προϋπολογισµό 2016 - τµήµα III 

2015/2008(BUD) 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  17 α. ζητεί να αντικατασταθεί η τρέχουσα 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» από µια 
«Ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
αλληλεγγύη και τη βιώσιµη ανάπτυξη», 
στη βάση µιας νέας δέσµης µέτρων 
οικονοµικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής που θα 
ενθαρρύνουν τις επενδύσεις στα πεδία 
που απαριθµούνται κατωτέρω: 

 i) στην ποιότητα της εργασίας σε όλες τις 
πτυχές της (µισθοί, σταθερότητα, 
συνθήκες εργασίας και κατάρτιση) και τη 
βελτίωση των προσόντων, προκειµένου 
να επιτευχθεί ένα εργατικό δυναµικό µε 
υψηλή κατάρτιση και ειδίκευση, 

 ii) στις βασικές υποδοµές και τις 
υποδοµές στήριξης της βιοµηχανίας, 

 iii) στις δηµόσιες υπηρεσίες, προκειµένου 
να βελτιωθεί η ποιότητά τους, 

 iv) σε µια ισχυρή πολιτική συνοχής για 
την προώθηση της κοινωνικής και 
οικονοµικής συνοχής, 

 v) στην προστασία του περιβάλλοντος και 
των φυσικών πόρων, 
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 vi) στη βελτίωση των εργασιακών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προτύπων και των προτύπων ασφαλείας, 
προκειµένου να επιτευχθεί η εναρµόνισή 
τους στο υψηλότερο επίπεδο, 

 vii) στην κοινωνική οικονοµία, 

 viii) στην κοινωνική προστασία, για την 
εξάλειψη της φτώχειας και την 
καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού, 

 ix) στη (δηµόσια) έρευνα και καινοτοµία, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι τα 
οφέλη της θα είναι για όλους, 

 x) στην προώθηση του πολιτισµού και 
της συµµετοχής των πολιτών, 

 xi) στη σταδιακή «αποϋλοποίηση» της 
οικονοµίας· 

Or. en 

 

 


