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10.3.2017 A8-0060/33 

Τροπολογία  33 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Barbara 

Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, Νεολής Συλικιώτης, Τάκης 

Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  5α. επισημαίνει ότι η κοινωνική και 

αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ) 

αντιπροσωπεύει σήμερα πάνω από δύο 

εκατομμύρια επιχειρήσεις, 180 000 από 

τις οποίες είναι συνεταιρισμοί· 

υπογραμμίζει ότι ο τομέας της ΚΑΟ 

απασχολεί περισσότερα από 4,5 

εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ και παράγει 

πάνω από το 10% του ΑΕΕ της ΕΕ· ζητεί 

περαιτέρω ενίσχυση και απλούστευση της 

πρόσβασης σε χρηματοδότηση για την 

ΚΑΟ, ειδικότερα μέσω της επέκτασης 

του πεδίου εφαρμογής υφιστάμενων 

προγραμμάτων και χρηματοδοτικών 

μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 

μελών, ενώ παράλληλα ζητεί 

συγκεκριμένα νέα μέτρα για την 

περαιτέρω προώθηση και επέκταση των 

συνεταιρισμών και του οικονομικού 

μοντέλου των κοινωνικών επιχειρήσεων, 

δεδομένου ότι το μοντέλο αυτό 

εξακολουθεί να υποεκπροσωπείται και να 

υποχρηματοδοτείται σε σύγκριση με άλλα 

επιχειρηματικά μοντέλα, παρά τη 

σημασία του σε ποσοστό του ΑΕΠ και σε 

επίπεδο απασχόλησης στην Ένωση· 

τονίζει τον ρόλο της ΚΑΟ στην ενίσχυση 

της βιώσιμης και έξυπνης ανάπτυξης, 
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στη δημιουργία αξιοπρεπών και 

βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, στη 

συνοχή και την κοινωνική ένταξη· τονίζει 

ότι η ΚΑΟ θα πρέπει να υποστηριχθεί 

περαιτέρω και να καταστεί προσβάσιμη, 

υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι ο 

τομέας της ΚΑΟ παραμένει ένας 

σημαντικός πάροχος κοινωνικών, 

υγειονομικών, εκπαιδευτικών και 

περιβαλλοντικών υπηρεσιών και 

υπηρεσιών στους τομείς της παραγωγής 

και διανομής ενέργειας· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/34 

Τροπολογία  34 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Νικόλαος Χουντής, Σοφία Σακοράφα, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο και 

τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ) στο θέμα της μείωσης του 

επενδυτικού χάσματος που εξακολουθεί 

να υπάρχει στην Ευρώπη, και 

αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα που 

έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής· χαιρετίζει 

επίσης την πρόταση της Επιτροπής για 

παράταση του ΕΤΣΕ έως το 2020, η 

οποία θα πρέπει να έχει ως στόχο την 

περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της 

αρχής της προσθετικότητας και της 

γεωγραφικής ισορροπίας, στο πλαίσιο της 

οποίας απαιτούνται περαιτέρω 

προσπάθειες· υπογραμμίζει ότι η επιλογή 

των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω 

του ΕΤΣΕ θα πρέπει να βασίζεται στην 

ποιότητα και να είναι προσανατολισμένη 

στη ζήτηση· χαιρετίζει την πρόθεση της 

Επιτροπής να ενισχύσει τον ρόλο του 

Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών 

Συμβουλών ως προς την παροχή πιο 

στοχευμένης τεχνικής βοήθειας σε τοπικό 

επίπεδο σε όλη την ΕΕ, και να προαγάγει 

επίσης τη γεωγραφική ισορροπία· καλεί 

διαγράφεται 
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ακόμη την Επιτροπή να αναλύει σε 

τακτική βάση την προστιθέμενη αξία του 

ΕΤΣΕ, μέσω εκτίμησης επιπτώσεων για 

τα αποτελέσματα του ταμείου· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Τροπολογία  35 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De 

Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Νικόλαος Χουντής, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Κώστας Χρυσόγονος, Liadh Ní Riada, Σοφία Σακοράφα, Τάκης 

Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  12α. τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο 

που να δίνει προτεραιότητα στις 

πολιτικές πραγματικής σύγκλισης, στη 

βάση της κοινωνικής προόδου, 

διασφαλίζοντας και προωθώντας τις 

δυνατότητες κάθε χώρας, τη δημιουργία 

απασχόλησης, τη βιώσιμη χρήση των 

φυσικών πόρων και την προστασία του 

περιβάλλοντος, με στόχο τη γνήσια 

οικονομική και κοινωνική συνοχή, και 

απορρίπτοντας την επιβολή 

μακροοικονομικών προϋποθέσεων· 

απορρίπτει τη «Συνθήκη Δημοσιονομικής 

Σταθερότητας», το «πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης» και το «Σύμφωνο για το 

Ευρώ+», που βασίζονται στην έγκριση 

μέτρων λιτότητας και στη διαιώνιση των 

μέτρων αυτών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών 

μελών και θα οξύνουν τη σημερινή 

οικονομική και κοινωνική κρίση, ιδίως 

στις χώρες που βρίσκονται σε 

δυσχερέστερη οικονομική και κοινωνική 

κατάσταση· 

Or. en 



 

AM\1119845EL.docx  PE598.533v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.3.2017 A8-0060/36 

Τροπολογία  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, 

Νικόλαος Χουντής, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13α. ζητεί τη θέσπιση προγραμμάτων 

υποστήριξης για τα κράτη μέλη που 

επιθυμούν να διαπραγματευθούν την 

έξοδό τους από το ευρώ επειδή η 

συμμετοχή τους σε αυτό έχει καταστεί μη 

βιώσιμη και αφόρητη· πιστεύει ότι τα 

προγράμματα αυτά θα πρέπει να 

προσφέρουν κατάλληλη αντιστάθμιση για 

την κοινωνική και οικονομική ζημιά που 

προκάλεσε η προσχώρηση στο ενιαίο 

νόμισμα· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/37 

Τροπολογία  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Στέλιος Κούλογλου, Maria Lidia Senra Rodríguez, Νικόλαος 

Χουντής, Νεοκλής Συλικιώτης, Κώστας Χρυσόγονος, Σοφία Σακοράφα, Τάκης 

Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  13β. 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 τις 

κοινές πολιτικές· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Τροπολογία  38 

Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa 

Matias, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina 

Michels, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. χαιρετίζει τον ρόλο μέσων όπως το 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (ΤΑΜΕ) στην αντιμετώπιση των 

συνεπειών της μεταναστευτικής και 

προσφυγικής πρόκλησης και των 

αντίστοιχων ανθρωπιστικών 

προκλήσεων, και ζητεί την εγγραφή 

επαρκών πιστώσεων για τα ταμεία αυτά τα 

επόμενα χρόνια· επαναλαμβάνει πόσο 

σημαντική είναι η αρχή του επιμερισμού 

της επιβάρυνσης μεταξύ κρατών μελών 

στο θέμα της χρηματοδότησης των 

προσπαθειών που απαιτούνται για την 

παροχή της κατάλληλης μέριμνας στους 

πρόσφυγες· χαιρετίζει επίσης τον ρόλο των 

οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων, όπως της Ευρωπόλ, του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, της 

EASO, του Eurojust, του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και του eu-

LISA, και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, η 

εκτέλεση της εντολής τους να έχει ως βάση 

αυξημένο προϋπολογισμό και στελέχωση· 

είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

επενδύσει περισσότερο στην ενίσχυση και 

14. τονίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί μια 

προσέγγιση για τη μετανάστευση που θα 

βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα· 

καταδικάζει την αυξανόμενη 

επικέντρωση των πολιτικών της ΕΕ στις 

επιστροφές, την κράτηση και την 

εξωτερική ανάθεση των ελέγχων στα 

σύνορα, που υπονομεύουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα· χαιρετίζει τον ρόλο μέσων 

όπως το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

(ΤΕΑ) και το Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 

στην παροχή υποστήριξης στα κράτη 

μέλη ώστε να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των μεταναστών, των αιτούντων 

άσυλο και των προσφύγων και ζητεί την 

εγγραφή επαρκών πιστώσεων για τα 

ταμεία αυτά τα επόμενα χρόνια· 

επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η 

αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών 

μελών στο θέμα της χρηματοδότησης των 

προσπαθειών που απαιτούνται για την 

παροχή της κατάλληλης μέριμνας στους 

πρόσφυγες· χαιρετίζει επίσης τον ρόλο των 

οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της 

δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων, ιδίως της EASO και του 

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
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τη διαχείριση των συνόρων της, στην 

προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των 

υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των 

εθνικών αρχών και στην καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας, της 

ριζοσπαστικοποίησης και του σοβαρού 

και οργανωμένου εγκλήματος, με τη 

βελτίωση των μέτρων και των πρακτικών 

ένταξης, τη διασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας των συστημάτων 

πληροφοριών και την κατοχύρωση 

επιχειρήσεων ασφαλούς επιστροφής για 

όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία,  

σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού της αρχής 

της μη επαναπροώθησης· 

και ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, η εκτέλεση 

της εντολής τους να έχει ως βάση 

αυξημένο προϋπολογισμό και στελέχωση· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/39 

Τροπολογία  39 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra Rodríguez, Νικόλαος Χουντής, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Σοφία Σακοράφα, Τάκης Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. υπογραμμίζει ότι ο τρέχων 

προϋπολογισμός του ΤΕΑ (των 700 

εκατομμυρίων EUR περίπου σε 

αναλήψεις υποχρεώσεων) δεν επαρκεί για 

την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 

θέτει η διεθνής τρομοκρατία· ζητεί, ως εκ 

τούτου, ενίσχυση των χρηματοδοτικών 

πόρων για την αναβάθμιση των 

υποδομών για την ασφάλεια σε ένα 

καταλληλότερο επίπεδο που θα 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες· 

15. απορρίπτει κάθε χρήση του 

προϋπολογισμού της Ένωσης για τη 

χρηματοδότηση μιας μιλιταριστικής, 

νεοφιλελεύθερης ΕΕ· θεωρεί αναγκαίο 

ένα εναλλακτικό πρόγραμμα που θα 

προάγει την ειρήνη και τον αφοπλισμό, τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της 

φιλοπεριβαλλοντικής εσωτερικής 

ζήτησης, με βάση τους προοδευτικούς 

μισθούς, την πλήρη απασχόληση με 

αντίστοιχα δικαιώματα, την κοινωνική 

προστασία, την εξάλειψη της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού και τη 

βελτίωση της κοινωνικής και 

οικονομικής συνοχής· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Τροπολογία  40 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Fabio De Masi, 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης 

Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υποστηρίζει σθεναρά ερευνητικές 

πρωτοβουλίες στον τομέα της άμυνας που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

και στην επίτευξη συνεργειών στον τομέα 

της άμυνας· τονίζει, ωστόσο, ότι για τη 

δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να 

διατεθούν νέα κονδύλια, δεδομένου ότι 

πρόκειται για νέα πολιτική πρωτοβουλία 

με σημαντικό αντίκτυπο στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί ακόμη να 

διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες για τη 

χρηματοδότηση ενός ερευνητικού 

προγράμματος στον τομέα της άμυνας με 

ειδικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο του 

νέου ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι, μολονότι 

πρέπει πράγματι να τηρούνται οι 

διατάξεις που περιλαμβάνουν οι 

Συνθήκες, η ενισχυμένη συνεργασία στον 

τομέα της άμυνας είναι αναγκαία επιλογή 

προκειμένου να δοθεί απάντηση στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον 

τομέα της ασφάλειας, οι οποίες 

προκύπτουν από την παρατεταμένη 

αστάθεια στις γειτονικές περιοχές της 

Ένωσης και την αβεβαιότητα όσον 

αφορά την προσήλωση ορισμένων 

διαγράφεται 
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εταίρων της ΕΕ στους στόχους του 

ΝΑΤΟ· τονίζει ακόμη την ανάγκη για 

βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα και 

καινοτομία στην ευρωπαϊκή αμυντική 

βιομηχανία που μπορούν να συμβάλουν 

στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να 

διασφαλίσουν την εγγραφή επαρκών 

πιστώσεων στον προϋπολογισμό για να 

αντιμετωπίσουν με συνεπέστερο τρόπο 

τις εξωτερικές προκλήσεις· σημειώνει τη 

δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας, με παράθυρα έρευνας και 

ικανοτήτων· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/41 

Τροπολογία  41 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Martina Michels, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Barbara Spinelli, Κώστας Χρυσόγονος 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17α. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του 

ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν θα 

πρέπει να χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες 

που μπορεί να αποβούν σε βάρος 

υφιστάμενων ενωσιακών πολιτικών και 

προγραμμάτων· επαναλαμβάνει ιδίως τη 

δέσμευσή του υπέρ της χρηματοδότησης 

πρωτοβουλιών που προάγουν ενεργά την 

ειρήνη, την ένταξη και τους στόχους της 

συνοχής στην Ένωση· υπενθυμίζει ότι, σε 

πλαίσιο σεβασμού των διατάξεων που 

περιλαμβάνουν οι Συνθήκες, η ενισχυμένη 

συνεργασία στην ΕΕ και στα κράτη μέλη 

της δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να 

υπονομεύουν τη δέσμευση υπέρ της 

ειρήνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

ουδετερότητας· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Τροπολογία  42 

Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. υπογραμμίζει ότι μία από τις 

προϋποθέσεις για τη διατήρηση της 

σταθερότητας και της ευημερίας στην ΕΕ 

είναι μια σταθερή γειτονία της ΕΕ· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή να διασφαλίσει 

ότι δίνεται προτεραιότητα στις επενδύσεις 

στη γειτονία της ΕΕ προκειμένου να 

στηρίξει τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων που 

αντιμετωπίζει η περιοχή, συγκεκριμένα 

της μεταναστευτικής και προσφυγικής 

κρίσης και των αντίστοιχων 

ανθρωπιστικών προκλήσεων στη νότια 

γειτονία, και της ρωσικής επίθεσης στην 

ανατολική γειτονία· επαναλαμβάνει ότι η 

στήριξη των χωρών που εφαρμόζουν 

συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ είναι 

κομβικής σημασίας για τη διευκόλυνση 

των πολιτικών και οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει ότι η 

στήριξη θα πρέπει να εφαρμόζεται για όσο 

διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον 

αφορά το κράτος δικαίου και την ενίσχυση 

των δημοκρατικών θεσμών· 

21. υπογραμμίζει ότι μία από τις 

προϋποθέσεις για τη διατήρηση της 

σταθερότητας και της ευημερίας στην ΕΕ 

είναι μια σταθερή γειτονία της ΕΕ· καλεί, 

επομένως, την Επιτροπή να διασφαλίσει 

ότι δίνεται προτεραιότητα στις επενδύσεις 

στη γειτονία της ΕΕ προκειμένου να 

στηρίξει τις προσπάθειες για την 

αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές, 

συγκεκριμένα την ανάγκη για οικονομική 

ανάκαμψη και για βελτίωση και 

σταθεροποίηση της μετάβασης των 

χωρών της νότιας γειτονίας στη 

δημοκρατία, πράγμα που απαιτεί επίσης 

χρηματοδοτική και ανθρωπιστική 

υποστήριξη για την αντιμετώπιση του 

μεγάλου αριθμού μεταναστών και 

προσφύγων που καταφτάνουν στις χώρες 

αυτές με την ελπίδα ότι θα φτάσουν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι 

πολλές χώρες της ανατολικής γειτονίας 

εξακολουθούν να παλεύουν με 

ανολοκλήρωτες διαδικασίες 

μετασχηματισμού και δυνητικές 

συγκρούσεις και ότι η κατάσταση στην 

περιοχή είναι πάντα εύθραυστη, πράγμα 

που σημαίνει ότι απαιτείται ενίσχυση της 

άμεσης εφαρμογής της συμφωνίας του 

Μινσκ, η οποία έχει κεφαλαιώδη σημασία 
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για την ανατολική γειτονία της ΕΕ· 

επαναλαμβάνει ότι οι χώρες αυτές που 

εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την 

ΕΕ είναι καταδικασμένες να αποτύχουν 

τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό 

επίπεδο εφόσον δεν υπάρξουν επαρκείς 

επιχορηγήσεις και τεχνική υποστήριξη 

από την ΕΕ για τη διευκόλυνση των 

πολιτικών και οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει ότι η 

στήριξη θα πρέπει να εφαρμόζεται για όσο 

διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον 

αφορά το κράτος δικαίου και την ενίσχυση 

των δημοκρατικών θεσμών· 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Τροπολογία  43 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Νικόλαος Χουντής, Νεοκλής Συλικιώτης, Κώστας Χρυσόγονος, Τάκης 

Χατζηγεωργίου 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  25α. πιστεύει ότι αναγκαία προϋπόθεση 

για να δοθεί ουσιαστική λύση στα 

προβλήματα της βιώσιμης οικονομικής 

ανάπτυξης, της ανεργίας, της φτώχειας, 

του κοινωνικού αποκλεισμού και της 

ανισότητας (κυρίως της εισοδηματικής) 

είναι να εγκαταλειφθούν οι σημερινές 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

τονίζει ότι χρειάζεται νέα στρατηγική που 

θα δώσει μια νέα κατεύθυνση στην 

Ευρώπη, δηλαδή ένα δρόμο που θα 

οδηγεί σε πλήρη απασχόληση, αξιοπρεπή 

εργασία, βιώσιμους μισθούς, κοινωνική 

και οικονομική συνοχή και κοινωνική 

προστασία για όλους, η οποία θα εγγυάται 

τα υψηλότερα πρότυπα διαβίωσης· 

τονίζει ότι ο δρόμος αυτός θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές 

ανάγκες κάθε κράτους μέλους, ιδίως των 

λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, και να 

προωθεί την πραγματική σύγκλιση, 

συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του 

αναπτυξιακού χάσματος ανάμεσα στα 

κράτη μέλη, καθώς και των οικονομικών, 

κοινωνικών και περιφερειακών 

ανισοτήτων· 
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Or. en 



 

AM\1119845EL.docx  PE598.533v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

10.3.2017 A8-0060/44 

Τροπολογία  44 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Xabier Benito 

Ziluaga, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Maria Lidia Senra 

Rodríguez, Νεοκλής Συλικιώτης, Κώστας Χρυσόγονος, Τάκης Χατζηγεωργίου 

 

 

Έκθεση A8-0060/2017 

Siegfried Mureşan 

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, 

τμήμα III – Επιτροπή 

2016/2323(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  25β. τονίζει την ανάγκη για μια συνεκτική 

ευρωπαϊκή επενδυτική στρατηγική υπό 

μορφή επενδυτικού προγράμματος της 

ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και 

απασχόληση, η χρηματοδότηση του 

οποίου θα ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 

2% του ΑΕΠ της Ένωσης ανά έτος και 

επί μία δεκαετία· τονίζει ότι το 

πρόγραμμα αυτό θα συμπληρώνει 

συναφείς προσπάθειες των κρατών μελών 

στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων· 

επισημαίνει ότι το επενδυτικό αυτό 

πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται εν μέρει 

από την υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ και 

των φορολογικών εσόδων· καλεί την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο να 

περιλάβουν πρόσθετους χρηματοδοτικούς 

πόρους στις προτάσεις τους για τον 

προϋπολογισμό για το 2018· 

Or. en 

 

 


