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Τροποιογία  38 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Σηέιηος 

Κούιογιοσ, Κωλζηαληίλα Κούλεβα, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Σοθία Σαθοράθα, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεζε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 16 β (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 16β. ππελζπκίδεη, φηη o κεραληζκφο 

εγγχεζεο θνηηεηηθψλ δαλείσλ ζα πξέπεη 

λα εθαξκφδεηαη κε επλντθνχο φξνπο γηα 

ηνπο θνηηεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θνηλσληθή ηνπο πξνέιεπζε, θαη φηη απηφ 

ην πξφζζεην θαη θαηλνηφκν κέζν γηα 

καζεζηαθή θηλεηηθφηεηα δελ ζα πξέπεη 

λα αληηθαηαζηήζεη ηπρφλ ήδε ηζρχνληα 

ζπζηήκαηα επηρνξήγεζεο ή 

δαλεηνδφηεζεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ηνπηθφ, 

εζληθφ ή ελσζηαθφ επίπεδν, νχηε λα 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ 

ζπζηεκάησλ ζην κέιινλ· 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/39 

Τροποιογία  39 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Σηέιηος 

Κούιογιοσ, Κωλζηαληίλα Κούλεβα, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Σοθία 

Σαθοράθα, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεζε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 16 δ (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 16δ. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα κηα 

ζπλεπή επξσπατθή επελδπηηθή 

ζηξαηεγηθή ππφ ηε κνξθή «επελδπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο ΕΕ γηα ηε 

δηαηεξήζηκε αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε», χςνπο ηνπιάρηζηνλ 2% ηνπ 

ΑΕγρΠ ηεο ΕΕ εηεζίσο γηα 10 έηε, 

ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνο παξεκθεξείο 

πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα 

δεκφζηεο επελδχζεηο· ζεκεηψλεη φηη έλα 

ηέηνην επελδπηηθφ πξφγξακκα ζα 

κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηείηαη ελ κέξεη 

απφ ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο 

ηνπ ΑΕγρΠ θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ· δεηεί απφ ηελ Επηηξνπή θαη ην 

Σπκβνχιην λα πεξηιάβνπλ ηα αλαγθαία 

επηπιένλ ρξεκαηνδνηηθά κέζα ζηελ 

πξφηαζή ηνπο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2016· 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/40 

Τροποιογία  40 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Σηέιηος Κούιογιοσ, Κωλζηαληίλα Κούλεβα, Marisa 

Matias, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεζε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 20 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

20. επηβεβαηψλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ πξνο 

ην πξφγξακκα ITER θαη δεζκεχεηαη λα 

εμαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε 

ρξεκαηνδφηεζε· εθθξάδεη, σζηφζν, ηελ 

αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο 

πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο θαη ην πξφζζεην 

θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαζψο 

θαη ηηο ζρεηηθέο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο· εθθξάδεη, σο 

εθ ηνχηνπ, ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη ην 

επίπεδν ησλ πηζηψζεσλ ηνπ ITER ην 2016 

ζε ζχγθξηζε κε ην επηθαηξνπνηεκέλν 

ζρέδην θαη ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκψλ, ην 

νπνίν πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζην 

Σπκβνχιην ηνπ ITER κφιηο ηνλ Ννέκβξην 

2015· αλακέλεη, σζηφζν, φηη ην ελ ιφγσ 

αλαζεσξεκέλν ζρέδην ζα παξέρεη επαξθή 

ζηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη νη 

ζπζηάζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, φπσο 

δηαηππψζεθαλ ζην ζρεηηθφ ςήθηζκα γηα 

ηελ απαιιαγή 2013
1
, έρνπλ ιεθζεί 

δεφλησο ππφςε θαη φηη ε νηθνλνκηθή 

επξσζηία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δαπαλψλ ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε· 

πξνηίζεηαη λα ζέζεη ην ζέκα απηφ ζηε 

ζπλδηαιιαγή γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 2016· 

πέξαλ ηνχησλ εκκέλεη ζηελ αλάγθε γηα 

20. ζεκεηψλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ πξνο ην 

πξφγξακκα ITER θαη ηε δέζκεπζή ηνπ λα 

εμαζθαιίζεη ηελ θαηάιιειε 

ρξεκαηνδφηεζε· εθθξάδεη, σζηφζν, ηελ 

αλεζπρία ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ελδερφκελεο 

πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο θαη ην πξφζζεην 

θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ θαζψο 

θαη ηηο ζρεηηθέο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Έλσζεο· εθθξάδεη, σο 

εθ ηνχηνπ, ηελ έληνλε απνγνήηεπζή ηνπ 

γηα ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζεη ην επίπεδν ησλ πηζηψζεσλ 

ηνπ ITER ην 2016 ζε ζχγθξηζε κε ην 

επηθαηξνπνηεκέλν ζρέδην θαη 

ρξνλνδηάγξακκα πιεξσκψλ, ην νπνίν 

πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζην Σπκβνχιην 

ηνπ ITER κφιηο ηνλ Ννέκβξην 2015· 

αλακέλεη, σζηφζν, φηη ην ελ ιφγσ 

αλαζεσξεκέλν ζρέδην ζα παξέρεη επαξθή 

ζηνηρεία πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη νη 

ζπζηάζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, φπσο 

δηαηππψζεθαλ ζην ζρεηηθφ ςήθηζκα γηα 

ηελ απαιιαγή 2013
1
, έρνπλ ιεθζεί 

δεφλησο ππφςε θαη φηη ε νηθνλνκηθή 

επξσζηία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δαπαλψλ ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε· 

πξνηίζεηαη λα ζέζεη ην ζέκα απηφ ζηε 

ζπλδηαιιαγή γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 2016· 



 

AM\1076785EL.doc  PE570.904v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

πιήξε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ζπλεηζθνξψλ απφ ηε Σχληεμε γηα Ελέξγεηα 

ζην πξφγξακκα ITER· δεηεί έλαλ 

αξκφδνληα κεραληζκφ ινγνδνζίαο πνπ λα 

παξέρεη ζαθή επηζθφπεζε ηνπ πνζνχ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζην δηεζλέο έξγν θαη λα απνηηκά 

ηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο· 

πξνηίζεηαη λα ζέζεη ην ζέκα απηφ ζηε 

ζπλδηαιιαγή γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 2016· 

πέξαλ ηνχησλ εκκέλεη ζηελ αλάγθε γηα 

πιήξε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ζπλεηζθνξψλ απφ ηε Σχληεμε γηα Ελέξγεηα 

ζην πξφγξακκα ITER· δεηεί έλαλ 

αξκφδνληα κεραληζκφ ινγνδνζίαο πνπ λα 

παξέρεη ζαθή επηζθφπεζε ηνπ πνζνχ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζην δηεζλέο έξγν θαη λα απνηηκά 

ηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο· 

__________________ __________________ 

1
 Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015, κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ απαιιαγή φζνλ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θνηλήο 

επηρείξεζεο γηα ηνλ ITER θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ζχληεμεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2013 (Κείκελα πνπ 

εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0168). 

1
 Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, 

ηεο 29εο Απξηιίνπ 2015, κε ηηο 

παξαηεξήζεηο πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ απαιιαγή φζνλ αθνξά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θνηλήο 

επηρείξεζεο γηα ηνλ ITER θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππξεληθήο ζχληεμεο γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2013 (Κείκελα πνπ 

εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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Τροποιογία  41 

Nεοθιής Σσιηθηώηες, Τάθες Χαηδεγεωργίοσ, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Σοθία Σαθοράθα, Lola 

Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεζε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 23 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 23α. ζεκεηψλεη ηα εμαηξεηηθά πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο, θαη ηδίσο αλεξγίαο 

καθξάο δηάξθεηαο θαη αλεξγίαο ησλ λέσλ· 

πξνηξέπεη ην Σπκβνχιην λα ιάβεη ηα 

αλαγθαία δεκνζηνλνκηθά κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαηά ηξφπν 

δηαηεξήζηκν, δειαδή πξνσζψληαο ηηο 

βηψζηκεο θαη αμηνπξεπείο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θαη ηα θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ· 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/42 

Τροποιογία  42 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Σηέιηος Κούιογιοσ, Κωλζηαληίλα Κούλεβα, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Marie-Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεζε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 23 β (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 23β. ππνγξακκίδεη φηη κέζα φπσο ην ΕΚΤ, 

ην ΕΤΠΑ, ην Τακείν Σπλνρήο θαη ε 

Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ 

Νέσλ έρνπλ θαίξηα ζεκαζία γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο πνηνηηθψλ 

θαη δηαηεξήζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ησλ επελδχζεσλ ζε 

ζηνρεπκέλεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη 

πνιηηηθέο ζπλνρήο, ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζχγθιηζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ ράζκαηνο, κε ηαπηφρξνλε 

κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ηνπηθψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ αληζνηήησλ· 

ππελζπκίδεη φηη πξέπεη λα εληαζεί ε 

πξνζπάζεηα γηα θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο, ηεο αλεξγίαο, ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ησλ εηζνδεκαηηθψλ 

αληζνηήησλ, κε ηε ρξήζε κέζσλ φπσο ην 

Τακείν Επξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο 

Απφξνπο θαη ην πξφγξακκα δηαλνκήο 

γάιαθηνο θαη θξνχησλ ζηα ζρνιεία· 

επηκέλεη, ζπλεπψο, φηη είλαη αλαγθαίν λα 

απμεζνχλ νη πξνηεηλφκελεο πηζηψζεηο 

πιεξσκψλ ζην απνιχησο ειάρηζην 

αλαγθαίν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππν-

ηνκέα· 
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22.10.2015 A8-0298/43 

Τροποιογία  43 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Paloma 

López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεζε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 23 γ (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 23γ. δεηεί ηε ζέζπηζε πξνγξακκάησλ 

ππνζηήξημεο γηα ηα θξάηε κέιε πνπ ζα 

ήζειαλ λα δηαπξαγκαηεπζνχλ ηελ έμνδφ 

ηνπο απφ ην επξψ επεηδή ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε απηφ έρεη θαηαζηεί κε βηψζηκε 

θαη αλππφθνξε· πηζηεχεη φηη ηα 

πξνγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη λα 

πξνζθέξνπλ κηα θαηάιιειε αληηζηάζκηζε 

γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δεκία 

πνπ πξνθάιεζε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

εληαίν λφκηζκα· 
 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/44 

Τροποιογία  44 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Σοθία Σαθοράθα, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεζε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 24 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 24α. εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηνπ γηα 

ηε ζεζκνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο αηξεζηκφηεηαο θαη ηνπ 

απνζεκαηηθνχ επίδνζεο, θαζψο θαη γηα 

ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή γηα ηε 

ζπλνρή θαη ηα δηαξζξσηηθά ηακεία, 

αθελφο, θαη ζην Σχκθσλν Σηαζεξφηεηαο 

θαη Αλάπηπμεο, ηε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε θαη 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή ζπκθσλία ησλ 

θξαηψλ κειψλ, αθεηέξνπ· νη αθεηεξίεο 

ηνπο είλαη αλακθηζβήηεηα δηαθνξεηηθέο 

θαη νη ζηφρνη ηνπο εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηνη· ηνλίδεη φηη ξφινο ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο δελ πξέπεη λα είλαη νχηε ε 

επηβνιή απζηεξψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

θαη δεκνζηνλνκηθψλ φξσλ πνπ 

επηβάιινπλ κέηξα ιηηφηεηαο, νχηε ε 

ηηκσξία θξαηψλ κειψλ θαη πεξηθεξεηψλ· 

ηνλίδεη φηη ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε 

ζπλνρή είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηζφξξνπεο 

αλάπηπμεο θαη ε εμάιεηςε ησλ 

αληζνηήησλ κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηηθή 

ζχγθιηζε· δειψλεη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε 

γηα ηηο επξσπατθέο πεξηθέξεηεο δελ 

κπνξεί λα αλαζηέιιεηαη επεηδή ηα θξάηε 
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κέιε δελ πιεξνχλ θάπνηεο 

καθξννηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο, θαη φηη 

ε αλαζηνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα 

επηδεηλψζεη ηελ θαηάζηαζε ζηα θξάηε 

κέιε πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο· 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/45 

Τροποιογία  45 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεζε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 24 β (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 24β. δεηεί ηε ζέζπηζε ζρεδίσλ έθηαθηεο 

αλάγθεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

νηθνλνκίαο ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο 

παξελέβε ε Τξφηθα, γηα ηε δηάζεζε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξφβιεςε 

ησλ αλαγθαίσλ εμαηξέζεσλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο θαη ησλ 

θνηλψλ πνιηηηθψλ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

22.10.2015 A8-0298/46 

Τροποιογία  46 

Νεοθιής Σσιηθηώηες, Τάθες Χαηδεγεωργίοσ, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania 

González Peñas, Σηέιηος Κούιογιοσ, Κωλζηαληίλα Κούλεβα, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav 

Ransdorf, Σοθία Σαθοράθα, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara 

Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεζε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 25 α (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 25α. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα 

αληηθαηαζηαζνχλ ηα κέηξα ιηηφηεηαο απφ 

δεκφζηεο επελδχζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 

ππνζηήξημε βηψζηκσλ ΜΜΕ, πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ αμηνπξεπείο θαη αζθαιείο 

ζέζεηο εξγαζίαο, πξνζηαηεπφκελεο απφ 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, θαζψο θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ζηε δηεμαγσγή 

ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ· 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/47 

Τροποιογία  47 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο GUE/NGL 

 

Έθζεζε A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Γεληθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 - φια ηα 

ηκήκαηα 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Πρόηαζε ψεθίζκαηος 

Παράγραθος 25 γ (λέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

 25γ. ζεσξεί φηη ρξεηάδεηαη αιιαγή 

θαηεχζπλζεο ζε ζρέζε κε ηηο ζεκεξηλέο 

πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο, εάλ πξάγκαηη 

επηζπκνχκε λα αληηκεησπίζνπκε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο δηαηεξήζηκεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο αλεξγίαο, 

ηεο θηψρεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ησλ εηζνδεκαηηθψλ 

αληζνηήησλ· ηνλίδεη φηη ρξεηάδεηαη κηα 

λέα ζηξαηεγηθή γηα λα ραξαρηεί λένο 

δξφκνο γηα ηελ Επξψπε, έλαο δξφκνο 

πξνο ηελ πιήξε απαζρφιεζε, ηελ 

αμηνπξεπή εξγαζία, ηθαλνπνηεηηθνχο 

κηζζνχο, ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

ζπλνρή θαζψο θαη θνηλσληθή πξνζηαζία 

γηα φινπο, πνπ ζα εγγπάηαη ην πςειφηεξν 

βηνηηθφ επίπεδν, έλαο δξφκνο πνπ ζα 

ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο 

αλαπηπμηαθέο αλάγθεο φισλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, θαη ηδίσο ησλ ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλσλ, θαη ζα πξνσζεί ηελ 

πξαγκαηηθή ζχγθιηζε, ζπκβάιινληαο ζηε 

κείσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ράζκαηνο 

κεηαμχ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

πθηζηακέλσλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ· 
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