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Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

διογκούμενα λαϊκιστικά και εξτρεμιστικά 

κινήματα σε όλα τα κράτη μέλη παράγουν 

και τροφοδοτούν παραπλανητική 

πληροφόρηση σχετικά με την ΕΕ και τον 

προϋπολογισμό της, γεγονός που 

καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη 

και διαφανέστερη ενημέρωση·  

διαγράφεται 

Or. en 



 

AM\1148269EL.docx  PE616.088v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/7 

Τροπολογία  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Eurostat και αντιθέτως προς 

το λαϊκιστικό αφήγημα, οι πολίτες της ΕΕ 

ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον της ΕΕ· 

τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να 

εκπληρώνει τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις της και να πράττει 

περισσότερα για να βελτιώσει τη ζωή των 

πολιτών της, τόσο σήμερα όσο και στο 

μέλλον, αλλά και να προστατεύει τους 

πολίτες από αθέμιτες εμπορικές και 

οικονομικές πρακτικές στην παγκόσμια 

αγορά, βοηθώντας τους παράλληλα να 

δρέπουν τα οφέλη της· τονίζει ότι πρέπει 

να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 

θέτουν η κλιματική αλλαγή και οι διεθνείς 

απειλές κατά της ασφάλειας· πιστεύει ότι, 

για να υλοποιηθούν οι προσδοκίες και οι 

δεσμεύσεις αυτές, η ΕΕ πρέπει, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να έχει 

καλύτερα αποτελέσματα, ούτως ώστε να 

υποστηριχθεί η δημιουργία βιώσιμης 

ανάπτυξης και απασχόλησης και να 

συρρικνωθεί το χάσμα μεταξύ των 

πολιτών της ΕΕ ως προς το βιοτικό τους 

επίπεδο σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, 

και να επιδείξει παράλληλα προσήλωση 

στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», στους 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στη 

συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι η 

ευρωπαϊκή οικονομία και οι πολίτες της 

2. υπογραμμίζει ότι, αντιθέτως προς 

το αφήγημα της ΕΕ, οι ευρωπαίοι πολίτες 

δεν ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον της 

ΕΕ, όπως σαφώς αποδεικνύεται από 

διάφορες εκλογές σε διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες·  
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ΕΕ πρέπει να προετοιμαστούν για τις 

ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση· 

θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης 

και ο τερματισμός διάφορων μορφών 

διακρίσεων, όπως οι διακρίσεις κατά των 

γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ, 

αποτελούν επίσης σημαντικές προκλήσεις 

για το 2019·  

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. φρονεί ότι ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ για το 2019 θα πρέπει να ενισχύσει όλα 

τα συναφή μέσα για την αντιμετώπιση 

της ανεργίας των νέων, ειδικότερα στις 

περιφέρειες της ΕΕ οι οποίες υστερούν 

από οικονομική άποψη, δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των 

επιχειρηματικών και επαγγελματικών 

δεξιοτήτων και της κινητικότητας, στην 

αναγνώριση των προσόντων σε όλα τα 

επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης και στη στήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης, της 

ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας 

θέσεων εργασίας, των επενδύσεων στις 

υποδομές, της καινοτομίας, της έρευνας 

και των ΜΜΕ· τονίζει ότι η ανεργία των 

νέων, η οποία έχει μεγάλο κοινωνικό 

αντίκτυπο, αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες προκλήσεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο· 

3. φρονεί ότι ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ για το 2019 θα πρέπει να πιο 

αποδοτικός, διαφανής και να βασίζεται 

στις επιδόσεις και θα πρέπει να μειώνει 

τις διοικητικές δαπάνες και τη σπατάλη 

χρημάτων, και να λαμβάνει παράλληλα 

υπόψη τις οικονομικές δυσχέρειες τις 

οποίες αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη 

μέλη· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. χαιρετίζει την παράταση και 

ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το 

ενισχυμένο ταμείο εγγυήσεων του οποίου 

διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μείωση 

του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ· 

υπενθυμίζει ότι το ταμείο εγγυήσεων 

ΕΤΣΕ χρηματοδοτήθηκε εν μέρει εις 

βάρος του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020» και του μηχανισμού «Συνδέοντας 

την Ευρώπη» (CEF), μολονότι και τα δύο 

είναι μακροπρόθεσμα, μελλοντοστρεφή 

προγράμματα· τονίζει την πάγια θέση του 

Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία 

οιαδήποτε νέα πρωτοβουλία πρέπει να 

χρηματοδοτείται με νέες πιστώσεις και 

όχι με ανακατανομές και ότι η ζημία σε 

ήδη υφιστάμενα προγράμματα πρέπει να 

διορθώνεται μέσω της ετήσιας 

διαδικασίας του προϋπολογισμού· 

επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να υπάρξει 

κατά το δυνατόν αντιστροφή στο θέμα 

των περικοπών στα προγράμματα αυτά·  

13. εκφράζει τη λύπη του για την 

παράταση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ), το οποίο απέτυχε να τηρήσει τις 

υποσχέσεις για διασφάλιση της 

ανάπτυξης και αντιμετώπιση της 

ανεργίας, με αποτέλεσμα την πλήρη 

κατασπατάληση των χρημάτων των 

φορολογουμένων·  

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την πρόσφατη δέσμευση των κρατών 

μελών για μια ανανεωμένη ατζέντα της 

ΕΕ στον τομέα της άμυνας, η οποία 

επιδιώκει την ενίσχυση τόσο της ήπιας 

όσο και της σκληρής ισχύος, και θεωρεί 

ότι ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των 

πολιτών για την ασφάλεια, υπό το φως 

της αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας 

που επιτείνεται από νέες μορφές απειλών· 

υποστηρίζει την πρόσφατη πρωτοβουλία 

της Επιτροπής για τη δρομολόγηση του 

ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής 

ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας 

(EDIDP), ως ένα πρώτο στάδιο του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· απαιτεί να 

χρηματοδοτηθεί το EDIDP αποκλειστικά 

από αδιάθετα περιθώρια και/ή ειδικά 

μέσα και, ως εκ τούτου, όχι με 

ανακατανομές πόρων από υφιστάμενα 

προγράμματα· 

15. απορρίπτει οποιαδήποτε απόπειρα 

να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός της 

ΕΕ για αμυντικές ή στρατιωτικές 

δαπάνες· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. ζητεί να αυξηθεί η 

χρηματοδότηση για την καταπολέμηση 

του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης 

που εκτρέφει τον βίαιο εξτρεμισμό στο 

εσωτερικό της ΕΕ· θεωρεί ότι ο στόχος 

αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την 

προώθηση της ένταξης και με την 

καταπολέμηση των διακρίσεων, του 

ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του 
φονταμενταλισμού, της ρητορικής μίσους 

και των κειμένων μίσους· 

17. στηρίζει τις προσπάθειες των 

κρατών μελών για την καταπολέμηση του 

φαινομένου της ισλαμικής 

ριζοσπαστικοποίησης, που εκτρέφει τον 

βίαιο εξτρεμισμό στο εσωτερικό της ΕΕ· 

θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιτύχουν τον στόχο αυτό μέσω της 

στενής επιτήρησης των συνόρων, με την 

προώθηση της αφομοίωσης και με την 

καταπολέμηση του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού, της ρητορικής μίσους 

και των κειμένων μίσους· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. πιστεύει ότι οι οργανισμοί, τα 

προγράμματα και οι πολιτικές της ΕΕ 

που συμμετέχουν ή αφορούν τη 

διαχείριση των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ροών και τον έλεγχο των 

συνόρων θα πρέπει να διαθέτουν 

επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους 

πόρους για την αντιμετώπιση της 

τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, για την 

οποία αναμένεται επίσης από τα κράτη 

μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

σύμφωνα με την αρχή του επιμερισμού 

της επιβάρυνσης και τις Συμβάσεις της 

Γενεύης· είναι πεπεισμένο ότι, 

προκειμένου να βρεθεί μια 

μακροπρόθεσμη λύση, η ΕΕ θα πρέπει 

επίσης να επιδείξει την εξωτερική της 

αλληλεγγύη με την προαγωγή συνθηκών 

υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στις 

χώρες προέλευσης, δίνοντας μεγαλύτερη 

έμφαση στις επενδύσεις και τις 

αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως μέσω της 

εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), του 

Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας 

(ΜΑΣ) και του Μέσου Ανθρωπιστικής 

Βοήθειας· αναγνωρίζει τη σημασία και τη 

διακριτή προστιθέμενη αξία μιας 

αναπτυξιακής πολιτικής που έχει ως 

προτεραιότητες την εξάλειψη της 

φτώχειας, την εκπαίδευση, την υγεία και 

33. υπογραμμίζει την αποτυχία των 

ευρωπαϊκών πολιτικών για την πρόληψη 

των μεταναστευτικών ροών και της 

εμπορίας ανθρώπων· αναγνωρίζει ότι, 

παρά την κινητοποίηση σημαντικών 

δημοσιονομικών μέσων τα τελευταία 

οικονομικά έτη για την αντιμετώπιση της 

μεταναστευτικής και προσφυγικής 

κρίσης, δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση· 

διατυπώνει εκ νέου την ανησυχία του 

όσον αφορά τον ρόλο μέσων όπως το 

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (ΤΑΜΕ) στη διαχείριση των 

συνεπειών της μεταναστευτικής και 

προσφυγικής κρίσης· 
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την οικονομική ανάπτυξη· υπογραμμίζει 

την ανάγκη να υποστηριχθούν οι δράσεις 

και τα προγράμματα του Γραφείου 

Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων 

Εθνών· υπογραμμίζει ότι μία από τις 

προϋποθέσεις για τη διατήρηση της 

σταθερότητας και της ευημερίας στην ΕΕ 

είναι μια σταθερή γειτονία της ΕΕ· καλεί, 

ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 

διασφαλίσει ότι δίνεται προτεραιότητα 

στις επενδύσεις στις γειτονικές χώρες της 

ΕΕ προκειμένου να στηρίξει τις 

προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 

κύριων ζητημάτων της περιοχής – 

μετανάστευση, προσφυγική πρόκληση και 

ανάπτυξη στις νότιες γειτονικές χώρες 

και αστάθεια στις ανατολικές γειτονικές 

χώρες – η οποία οφείλεται, εν μέρει, στην 

εξωτερική πολιτική της Ρωσίας που δεν 

ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο και 

τα πρότυπα της δημοκρατίας και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι 

νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι 

επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ, 

όπως η ασφάλεια και η άμυνα, θα πρέπει 

να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις 

και όχι με μειώσεις υφιστάμενων 

επιτυχημένων και σημαντικών πολιτικών 

και προγραμμάτων, όπως η αναπτυξιακή 

και η ανθρωπιστική βοήθεια και η 

πολιτική γειτονίας· τονίζει, επιπλέον, ότι 

υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της 

ασφάλειας και της αναπτυξιακής 

πολιτικής και ότι η ασφάλεια αποτελεί 

σημαντική προϋπόθεση για να την 

οικοδόμηση ενός λειτουργικού κράτους· 

Or. en 
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Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. τονίζει ότι ο μηχανισμός 

προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) θα πρέπει 

πρωτίστως να διευκολύνει τις πολιτικές 

και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις 

χώρες της διεύρυνσης, μεταξύ άλλων 

στόχων· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 

αυτό, να αξιολογήσει περαιτέρω τα 

κονδύλια του ΜΠΒ στην πρότασή της για 

τον προϋπολογισμό του 2019, 

λαμβάνοντας υπόψη την επιδεινούμενη 

πολιτική κατάσταση στην Τουρκία και 

την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί 

η αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση στα 

βαλκανικά κράτη· 

35. τονίζει ότι ο μηχανισμός 

προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη 

της Τουρκίας, μιας χώρας που δεν 

σέβεται πολλές από τις βασικές αρχές της 

ελευθερίας και της δημοκρατίας· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  39 α.  ζητεί να μην αυξηθούν οι 

πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ έως ότου βρεθεί 

οριστική λύση στο θέμα της 

σταθεροποίησης της συσσώρευσης 

εκκρεμών αιτήσεων πληρωμών· 

Or. en 

 

 


