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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

12.3.2018 A8-0062/21 

Τροπολογία  21 

Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  7α. 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 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία 

και να εξαλειφθούν τα κοινωνικά 

χάσματα που παραμένουν στην Ευρώπη· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/22 

Τροπολογία  22 

Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  21α. εκτιμά ότι η αποτελεσματική 

καταπολέμηση της διαφθοράς και της 

φοροδιαφυγής στην οποία επιδίδονται 

πολυεθνικές εταιρείες και πάμπλουτοι 

ιδιώτες θα μπορούσε να έχει ως 

αποτέλεσμα την επιστροφή στους 

εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών 

μελών ποσού ανερχόμενου, βάσει των 

υπολογισμών της Επιτροπής, σε 1 

τρισεκατομμύριο EUR κάθε χρόνο· 

σημειώνει ότι η ΕΕ στην πραγματικότητα 

δεν λαμβάνει κανένα μέτρο για το ζήτημα 

αυτό· τονίζει, επ’ αυτού, ότι πρέπει 

οπωσδήποτε να συσταθεί μια ευρωπαϊκή 

αρχή που θα αναλάβει το καθήκον της 

φορολογικής απάτης και της 

φοροδιαφυγής· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

12.3.2018 A8-0062/23 

Τροπολογία  23 

Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ 

2017/2286(BUD) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  27α. θεωρεί ότι θα πρέπει να 

παρασχεθούν επαρκή μέσα στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ για την επίτευξη 

της οικονομικής, κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής στις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΑΠ) καθώς και ειδικά μέτρα 

για τις εν λόγω περιοχές όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, 

σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές 

που ορίζονται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2017 με 

τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη 

στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως 

απόκεντρες περιοχές της ΕΕ» 

(COM(2017)0623)· 

Or. en 

 

 


