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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.3.2018 A8-0048/79 

Τροπολογία  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Κώστας Χρυσόγονος, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

Miguel Urbán Crespo 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9β. πιστεύει ότι η ΕΕ έχει ευθύνη να 

προσφέρει προοπτικές ενός καλύτερου 

μέλλοντος στη νέα γενιά που θα υποστεί 

τις αρνητικές επιπτώσεις των 

οικονομικών πολιτικών που 

εφαρμόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες 

στην Ένωση· είναι αποφασισμένο να 

αναβαθμίσει ουσιαστικά το εμβληματικό 

της πρόγραμμα, το Erasmus+, από το 

οποίο πρέπει να επωφελούνται όλοι οι 

νέοι Ευρωπαίοι και όχι μόνο κάποιοι λίγοι 

φοιτητές που διαθέτουν την απαιτούμενη 

οικονομική επιφάνεια για να διαμείνουν 

στο εξωτερικό, διότι το εν λόγω 

πρόγραμμα δεν μπορεί σήμερα να 

ικανοποιήσει την εξαιρετικά μεγάλη 

ζήτηση από υποψήφιους με υψηλά 

προσόντα λόγω της πολύ περιορισμένης 

χρηματοδότησης που λαμβάνει βάσει του 

τρέχοντος προϋπολογισμού· προτείνει να 

αυξηθούν σημαντικά τα κονδύλια του 

προϋπολογισμού για το Erasmus+ και να 

διατίθεται τουλάχιστον το ήμισυ αυτών 

προς όφελος νέων από λιγότερο 

προνομιούχες κοινωνικές τάξεις· ζητεί 

σημαντική ενίσχυση του προγράμματος-

πλαίσιο για την έρευνα και την 

καινοτομία· απαιτεί να επιτευχθεί 

πραγματική πρόοδος στις προσπάθειες 
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για την καταπολέμηση της ανεργίας των 

νέων και για τη στήριξη πολύ μικρών, 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

επιχειρήσεων, μέσω της διάθεσης 

μεγαλύτερων οικονομικών πόρων σε 

προγράμματα της πρωτοβουλίας για την 

απασχόληση των νέων, καθώς και στο 

πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (COSME)· τάσσεται επίσης 

υπέρ της ενίσχυσης του μηχανισμού 

«Συνδέοντας την Ευρώπη» 2.0· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/80 

Τροπολογία  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  9γ. ζητεί από την ΕΕ να εντείνει τις 

προσπάθειές της για την τόνωση της 

συνεκτικότητας και της κοινωνικής 

σύγκλισης στην Ευρώπη· προτείνει 

διπλασιασμό του προϋπολογισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με 

στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας 

και την αντιμετώπιση των κοινωνικών 

χασμάτων που παραμένουν στην 

Ευρώπη· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Τροπολογία  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Marie-

Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. καλεί την Ένωση να αναλάβει το 

ρόλο της σε τρεις τομείς πολιτικής με 

εσωτερική και εξωτερική διάσταση, οι 

οποίοι εμφανίστηκαν στη διάρκεια του 

τρέχοντος ΠΔΠ: 

 

– με την ανάπτυξη και 

χρηματοδότηση μιας ολοκληρωμένης 

πολιτικής ασύλου, μετανάστευσης και 

ένταξης και την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης 

και του εκτοπισμού σε τρίτες χώρες, 

 

– με την ενίσχυση της προστασίας 

των εξωτερικών συνόρων και την 

προώθηση της σταθερότητας, ιδίως 

μέσω της διασφάλισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο εξωτερικό, της 

πρόληψης των συγκρούσεων και 

εξωτερικών αναπτυξιακών πολιτικών, 

 

– με την παροχή εσωτερικής κοινής 

ασφάλειας για τους Ευρωπαίους πολίτες, 

και τη συγκέντρωση των ερευνητικών 

προσπαθειών και ικανοτήτων στον τομέα 

της άμυνας, τονίζοντας παράλληλα ότι τα 

μέτρα που λαμβάνονται σε αυτούς τους 

διαγράφεται 
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τομείς δεν θα πρέπει να αποβαίνουν εις 

βάρος των αναπτυξιακών πολιτικών της 

ΕΕ· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Τροπολογία  82 

Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. υπογραμμίζει ότι το προσεχές 

πλαίσιο αναμένεται να ενσωματώσει δύο 

νέους τύπους χρηματοδοτικής στήριξης 

που κατέχουν σημαίνουσα θέση στην 

οικονομική ατζέντα της Ένωσης, 

συγκεκριμένα τη συνέχιση των 

προγραμμάτων στήριξης των 

επενδύσεων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων, και την 

ανάπτυξη ενός σταθεροποιητικού 

μηχανισμού για τα κράτη μέλη της ζώνης 

του ευρώ, πιθανώς μέσω του 

προτεινόμενου Ευρωπαϊκού 

Νομισματικού Ταμείου, σε συνδυασμό με 

έναν ειδικό μηχανισμό σύγκλισης για τα 

κράτη μέλη που βρίσκονται σε πορεία 

ένταξης στη ζώνη του ευρώ· 

11. υπογραμμίζει ότι το προσεχές 

πλαίσιο αναμένεται να ενσωματώσει νέους 

τύπους χρηματοδοτικής στήριξης όπως το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων· απαιτεί να τηρούν τα 

προγράμματα αυτά τον στόχο της 

Ένωσης για κοινωνική, οικονομική και 

εδαφική συνοχή· εκτιμά ότι η πρόταση 

για Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο 

μπορεί να ενταχθεί στον στόχο ενίσχυσης 

της ευρωπαϊκής συνοχής υπό την 

προϋπόθεση ότι η δράση του δεν θα 

περιορίζεται μόνο στη ζώνη του ευρώ, ότι 

θα αποδίδει προτεραιότητα σε λιγότερο 

ευνοημένες περιφέρειες όσον αφορά την 

ανάπτυξη και την πρόσβαση σε 

κεφαλαιαγορές, και ότι δεν θα επιβάλλει 

αντιπαραγωγικά μέτρα λιτότητας στις 

περιφέρειες και στα κράτη μέλη· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Τροπολογία  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Κώστας 

Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. επιβεβαιώνει την αρχή σύμφωνα με 

την οποία οι πρόσθετες πολιτικές 

προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυαστούν 

με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα, είτε 

αυτές αναδυθούν τη στιγμή της έγκριση 

του νέου ΠΔΠ, είτε κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του, και υπογραμμίζει ότι η 

χρηματοδότηση των νέων αναγκών δεν θα 

πρέπει να υπονομεύσει τις υφιστάμενες 

πολιτικές και προγράμματα· αναμένει, 

επιπλέον, ότι θα τεθούν σε εφαρμογή 

επαρκείς διατάξεις ευελιξίας προκειμένου 

να εξομαλυνθούν απρόβλεπτες περιστάσεις 

που ενδέχεται να ανακύψουν στη διάρκεια 

του ΠΔΠ· 

13. αντιτίθεται, εν προκειμένω, σε 

οποιαδήποτε ονομαστική μείωση του 

όγκου του προϋπολογισμού της ΕΕ στο 

επόμενο ΠΔΠ, επιβεβαιώνει την αρχή 

σύμφωνα με την οποία οι πρόσθετες 

πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να 

συνδυαστούν με πρόσθετα χρηματοδοτικά 

μέσα, είτε αυτές αναδυθούν τη στιγμή της 

έγκριση του νέου ΠΔΠ, είτε κατά τη 

διάρκεια της εφαρμογής του, και 

υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των 

νέων αναγκών δεν θα πρέπει να 

υπονομεύσει τις υφιστάμενες πολιτικές και 

προγράμματα· αναμένει, επιπλέον, ότι θα 

τεθούν σε εφαρμογή επαρκείς διατάξεις 

ευελιξίας προκειμένου να εξομαλυνθούν 

απρόβλεπτες περιστάσεις που ενδέχεται να 

ανακύψουν στη διάρκεια του ΠΔΠ· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Τροπολογία  84 

Younous Omarjee, Κώστας Χρυσόγονος, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. πιστεύει ότι μια ισχυρότερη και πιο 

φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί 

μόνον εφόσον της παρέχονται ενισχυμένα 

χρηματοοικονομικά μέσα· ζητεί με 

γνώμονα τις προαναφερθείσες 

προκλήσεις και προτεραιότητες, και 

λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση του 

Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, να 

αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της 

Ένωσης· εκτιμά τα απαιτούμενα ανώτατα 

όρια δαπανών του ΠΔΠ στο 1,3% του 

ΑΕΠ της ΕΕ των 27, με την επιφύλαξη 

των μηχανισμών που υπολογίζονται πάνω 

από τα ανώτατα όρια· 

14. πιστεύει ότι μια ισχυρότερη και πιο 

φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί 

μόνον εφόσον επανεφευρεθεί κατά τρόπο 

που την θέτει πλησιέστερα στις 

προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά την 

αλληλεγγύη, τη συνοχή, το άσυλο, την 

προστασία του περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας, τον οικολογικό 

προσανατολισμό της οικονομίας και της 

ενέργειας, και την κοινωνική πρόοδο και 

την υποστήριξη της έρευνας και της 

εκπαίδευσης·  πιστεύει ότι τα 

απαιτούμενα ανώτατα όρια δαπανών του 

ΠΔΠ πρέπει να ανέλθουν στο μέγιστο 

δυνατό ποσοστό του ΑΕΕ της ΕΕ των 27 

που επιτρέπουν οι Συνθήκες· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Τροπολογία  85 

Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marie-Pierre Vieu 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  14 α. τονίζει ότι τα σημερινά ανώτατα 

όρια πρέπει να αυξηθούν σημαντικά 

προκειμένου να μετατραπεί το ΠΔΠ σε 

ένα ευέλικτο και καλά οργανωμένο 

σύστημα προγραμμάτων δαπανών της 

ΕΕ που θα διαθέτει επαρκείς πόρους για 

κρίσιμης σημασίας γραμμές δράσης· 

επισημαίνει ότι τούτο δεν πρόκειται να 

καταστεί δυνατό εάν δεν λύσουμε το 

πρόβλημα της απουσίας πραγματικής 

οικονομικής σύγκλισης, εάν δεν 

μειώσουμε τους κινδύνους που απειλούν 

την ισότητα, εάν δεν προωθήσουμε τις 

επενδύσεις σε μια κατεύθυνση αλλαγής 

του παραγωγικού μοντέλου, εάν δεν 

αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή 

και εάν δεν προαγάγουμε μια συνεργασία 

υπό καλύτερες συνθήκες· 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Τροπολογία  86 

Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  14β. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 

έκθεση Werner του 1970 και την έκθεση 

McDougall του 1977, χρειάζεται η 

Ένωση να αυξήσει τους δημόσιους 

πόρους της και όχι απλώς για να 

αντισταθμιστούν οι ανισορροπίες του 

ισοζυγίου εξωτερικών πληρωμών και ότι, 

για τον λόγο αυτό, απαιτείται συνεισφορά 

στον προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 4% 

βάσει του ΑΕΕ, συνεισφορά μεταβατικού 

χαρακτήρα ενόψει περαιτέρω αύξησης 

και τούτο απλώς για να ξεπεραστούν οι 

υφιστάμενες αποκλίσεις· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.3.2018 A8-0048/87 

Τροπολογία  87 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Σοφία Σακοράφα, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

εξ ονόματος  της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020 

2017/2052(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. είναι πεπεισμένο ότι, εκτός εάν το 

Συμβούλιο αποφασίσει να αυξήσει 

σημαντικά το επίπεδο των εθνικών 

συνεισφορών του στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, η θέσπιση νέων πραγματικών ιδίων 

πόρων της ΕΕ παραμένει η μόνη επιλογή 

για την επαρκή χρηματοδότηση του 

επόμενου ΠΔΠ· 

15. είναι πεπεισμένο ότι, εκτός εάν το 

Συμβούλιο αποφασίσει να αυξήσει 

σημαντικά το επίπεδο των εθνικών 

συνεισφορών του στον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, η θέσπιση νέων πραγματικών ιδίων 

πόρων της ΕΕ παραμένει η μόνη επιλογή 

για την επαρκή χρηματοδότηση του 

επόμενου ΠΔΠ· επισημαίνει εντούτοις ότι 

μοναδική βάση του προϋπολογισμού της 

ΕΕ δεν πρέπει να είναι το ΑΕΕ διότι κάτι 

τέτοιο θα υπονόμευε την δικαιοσύνη και 

την ισορροπία που πρέπει να διακρίνουν 

το ΠΔΠ και θα υπονόμευε τον 

προοδευτικό χαρακτήρα του· πιστεύει 

επιπλέον ότι κοινωνικές παράμετροι όπως 

είναι η ανεργία, η πρόσβαση σε δημόσια 

αγαθά και στο ακαθάριστο τοπικό 

εισόδημα στις περιοχές και στα προάστια 

που βρίσκονται στην πλέον μειονεκτούσα 

κατάσταση, πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά τη χρηματοδότηση του επόμενου 

ΠΔΠ· 

Or. en 

 

 


