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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

7.3.2018 A8-0048/144 

Τροπολογία  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εγκρίνει παράλληλα χωριστό 

ψήφισμα για να εκθέσει τη θέση του 

σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 

συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ 

σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· 

καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως 

υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου κατά 

την εκπόνηση των νομοθετικών 

προτάσεων για τους ιδίους πόρους της 

ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να έχουν 

μεγαλεπήβολους στόχους και να 

παρουσιαστούν μαζί με τις προτάσεις για 

το ΠΔΠ· τονίζει ότι τόσο το σκέλος των 

δαπανών όσο και το σκέλος των εσόδων 

του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν 

ως ενιαία δέσμη στις επικείμενες 

διαπραγματεύσεις, και ότι δεν θα 

επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ, χωρίς 

να υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα 

των ιδίων πόρων· 

διαγράφεται 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Τροπολογία  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει να βασιστεί στις 

καθιερωμένες πολιτικές και 

προτεραιότητες της Ένωσης, που 

αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, 

της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας 

των φύλων, στην τόνωση της ευημερίας, 

της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης, έρευνας και 

καινοτομίας, στην παροχή ποιοτικών 

θέσεων απασχόλησης με αξιοπρεπείς 

όρους εργασίας, στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση 

της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής καθώς και της αλληλεγγύης 

μεταξύ κρατών μελών και πολιτών· θεωρεί 

ότι οι εν λόγω πυλώνες αποτελούν 

προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς και της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, 

καθώς και για την ενίσχυση της θέσης της 

Ευρώπης στον κόσμο· έχει την πεποίθηση 

ότι οι πυλώνες αυτοί είναι τώρα πιο 

σημαντικοί από ποτέ για τις μελλοντικές 

προσπάθειες της Ευρώπης· 

4. είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο 

ΠΔΠ θα πρέπει να βασιστεί στις 

καθιερωμένες πολιτικές και 

προτεραιότητες της Ένωσης, που 

αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, 

της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας 

των φύλων, στην τόνωση της ευημερίας, 

της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης, έρευνας και 

καινοτομίας, στην παροχή ποιοτικών 

θέσεων απασχόλησης με αξιοπρεπείς 

όρους εργασίας, στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση 

της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής καθώς και της αλληλεγγύης 

μεταξύ κρατών μελών και πολιτών· θεωρεί 

ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί 

μέχρι σήμερα για την οικοδόμηση μιας 

ενιαίας αγοράς και της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης έχει αποδειχθεί ότι 

έρχονται σε αντίθεση με τους ανωτέρω 

πυλώνες, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση 

της θέσης της Ευρώπης και των κρατών 

μελών της ΕΕ στον κόσμο· έχει την 

πεποίθηση ότι οι πυλώνες αυτοί αποτελούν 

βασικούς δείκτες των αποκλίσεων εντός 
της Ένωσης· 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Τροπολογία  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην 

Ένωση να προσφέρει λύσεις και να εξέλθει 

δυναμωμένη από τις κρίσεις της δεκαετίας: 

την οικονομική και χρηματοπιστωτική 

ύφεση, την ανεργία των νέων, το 

συνεχιζόμενο φαινόμενο της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, της 

μετανάστευσης και των προσφύγων, την 

κλιματική αλλαγή και τις φυσικές 

καταστροφές, την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και την απώλεια της 

βιοποικιλότητας, την τρομοκρατία και την 

αστάθεια, μεταξύ πολλών άλλων· 

υπογραμμίζει ότι αυτές οι παγκόσμιες, 

διασυνοριακές προκλήσεις με τις 

εγχώριες επιπτώσεις τους αποκαλύπτουν 

την αλληλεξάρτηση των οικονομιών και 

των κοινωνιών μας, και υποδεικνύουν την 

ανάγκη για κοινές δράσεις· 

5. πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα 

πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην 

Ένωση να προσφέρει λύσεις και να εξέλθει 

δυναμωμένη από τις κρίσεις της δεκαετίας: 

την οικονομική και χρηματοπιστωτική 

ύφεση, την ανεργία των νέων, το 

συνεχιζόμενο φαινόμενο της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, της 

μετανάστευσης και των προσφύγων, την 

κλιματική αλλαγή και τις φυσικές 

καταστροφές, την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και την απώλεια της 

βιοποικιλότητας, την τρομοκρατία και την 

αστάθεια, μεταξύ πολλών άλλων· 

υπογραμμίζει ότι η Ένωση έχει αφήσει σε 

μεγάλο βαθμό αναπάντητες αυτές τις 

προκλήσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι 

το έθνος κράτος εξακολουθεί να αποτελεί 

το φυσικό εργαλείο για την αντιμετώπιση 

των ανωτέρω προκλήσεων· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Τροπολογία  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ 

προσφέρει μια ευκαιρία στην Ένωση να 

αποδείξει ότι παραμένει ενωμένη και 

μπορεί να αντιμετωπίσει πολιτικές 

εξελίξεις όπως το Brexit, την άνοδο των 

κινημάτων λαϊκισμού και ξενοφοβίας και 

τις μεταβολές στην παγκόσμια ηγεσία· 

υπογραμμίζει ότι οι διαιρέσεις και οι 

εγωκεντρισμοί δεν αποτελούν απάντηση 

στα παγκόσμια ζητήματα και στις 

ανησυχίες των πολιτών· θεωρεί ότι οι 

διαπραγματεύσεις για το Brexit, 

ιδιαίτερα, δείχνουν ότι τα οφέλη που 

έχουν τα μέλη της Ένωσης 

αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό το 

κόστος της συμβολής στον 

προϋπολογισμό της· ζητεί, στο πλαίσιο 

αυτό, την πλήρη τήρηση του πλαισίου 

των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί 

προηγουμένως, όπως στην περίπτωση 

της Συμφωνίας της Μεγάλης 

Παρασκευής όσον αφορά το κράτος 

δικαίου και τη δημοκρατία· 

7. τονίζει ότι στο επόμενο ΠΔΠ 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός 

ότι οι πολίτες στα κράτη μέλη γενικά 

θέλουν λιγότερη ΕΕ: το Brexit και το 

δημοψήφισμα του 2016 στις Κάτω Χώρες 

αποτελούν παραδείγματα βαθιάς 

δυσπιστίας έναντι της ΕΕ· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Τροπολογία  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή 

στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, 

ιδίως των μακροχρόνιων πολιτικών της 

ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στις 

Συνθήκες, και συγκεκριμένα της κοινής 

γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής και 

της πολιτικής συνοχής, διότι αποφέρουν 

απτά οφέλη του ευρωπαϊκού 

εγχειρήματος στους πολίτες της ΕΕ· 

απορρίπτει κάθε απόπειρα 

επανεθνικοποίησης των πολιτικών 

αυτών, καθώς τούτο δεν θα μειώσει την 

οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων 

και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει 

καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, 

αντιθέτως, θα εμποδίσει την ανάπτυξη, 

την αλληλεγγύη και τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα 

οξύνει περαιτέρω τις ανισότητες και θα 

διευρύνει τις διαφορές μεταξύ περιοχών 

και οικονομικών τομέων· προτίθεται να 

εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο 

χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για 

τις πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού, με παράλληλη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους 

και απλοποίηση των διαδικασιών που 

συνδέονται με αυτές· 

8. ζητεί, ως εκ τούτου, να 

επανεξεταστούν εις βάθος οι πολιτικές 

της ΕΕ: κύριος στόχος του παρόντος 

ΠΔΠ θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση 

ενός πλαισίου για τον περιορισμό του 

εύρους και του όγκου του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· τονίζει ότι ένας 

τρόπος για την επίτευξη αυτού του 

στόχου θα ήταν να αρχίσει η 

επανεθνικοποίηση ορισμένων πολιτικών· 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Τροπολογία  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

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 έγκρισης 

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. επιβεβαιώνει την αρχή σύμφωνα με 

την οποία οι πρόσθετες πολιτικές 

προτεραιότητες που ενδέχεται να 

προκύψουν τη στιγμή της έγκρισης του 

νέου ΠΔΠ ή κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής του, θα πρέπει να 

χρηματοδοτούνται με περικοπές σε άλλα 

προγράμματα· 

Or. en 

 

 


