
 

AM\1166500EL.docx  PE624.170v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/2 

Τροπολογία  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. τονίζει ότι στην ανάγνωση του 

προϋπολογισμού του 2019 από το 

Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι 

πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν 

με συντριπτική πλειοψηφία στα 

προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 

15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις γενικές 

κατευθυντήριες γραμμές και της 5ης 

Ιουλίου 2018 σχετικά με την εντολή για 

τον τριμερή διάλογο· υπενθυμίζει ότι στον 

πυρήνα αυτών των προτεραιοτήτων 

βρίσκονται: η βιώσιμη ανάπτυξη, η 

καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η 

ασφάλεια, η αντιμετώπιση των βαθύτερων 

αιτίων των προσφυγικών και 

μεταναστευτικών ροών, η διαχείριση των 

προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, 

η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 

και η μετάβαση στη βιώσιμη παραγωγή 

ενέργειας, και η απόδοση ιδιαίτερης 

έμφασης στους νέους· 

1. υπενθυμίζει ότι στον πυρήνα των 

προτεραιοτήτων για τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ θα πρέπει να βρίσκονται: η 

βιώσιμη ανάπτυξη, η καινοτομία, η 

ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια, η 

αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των 

προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, 

η διαχείριση των προσφυγικών και 

μεταναστευτικών ροών, η καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής και η μετάβαση 

στη βιώσιμη παραγωγή ενέργειας, και η 

απόδοση ιδιαίτερης έμφασης στους νέους 

και στην καταπολέμηση της φτώχειας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/3 

Τροπολογία  3 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. ζητεί την πραγματική 

επανεξέταση των δαπανών προκειμένου 

να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση πόρων όσον αφορά τα έργα 

τα οποία μέχρι σήμερα δεν έδειξαν 

πραγματική προστιθέμενη αξία· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/4 

Τροπολογία  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. υπενθυμίζει την ανάγκη για 

δυναμική καταπολέμηση της φτώχειας 

και τονίζει ότι έχει σημασία να τεθούν 

στη διάθεση του ΕΚΤ επαρκείς πόροι με 

στόχο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να 

εφαρμόζουν συστήματα ελάχιστου 

εισοδήματος για αποτελεσματική δράση 

κατά της φτώχειας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/5 

Τροπολογία  5 

Marco Valli, Giulia Moi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 8α. υπενθυμίζει την ανάγκη να 

διασφαλιστούν η αλληλεγγύη και η δίκαιη 

κατανομή των ευθυνών μεταξύ όλων των 

κρατών μελών, ιδίως στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης του κανονισμού του 

Δουβλίνου· εκφράζει μάλιστα τη λύπη του 

για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν 

υπάρχει αποτελεσματικό σύστημα 

αναδιανομής των προσφύγων, κάτι που 

προκαλεί άνιση επιβάρυνση για ορισμένα 

κράτη μέλη· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/6 

Τροπολογία  6 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. τονίζει ότι πρέπει να διαμορφωθεί 

μια αποφασιστική δράση κατά της 

φτώχειας σε όλα τα κράτη μέλη: ενισχύει 

για τον σκοπό αυτό το ΕΚΤ για να 

επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 

συστήματα ελάχιστου εισοδήματος· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/7 

Τροπολογία  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 61 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

61. θεωρεί ότι οι περικοπές του 

Συμβουλίου είναι αδικαιολόγητες και δεν 

αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες· 

επαναφέρει συνεπώς το ΣΠ 2019 για όλες 

τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών 

διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης 

στους τομείς 1 έως 4· 

61. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την πάγια πρακτική του Συμβουλίου που 

προβλέπει περικοπές στον τομέα 5 και 

τονίζει το γεγονός ότι όλες οι διοικητικές 

δαπάνες που συνδέονται με τα θεσμικά 

όργανα της Ένωσης θα πρέπει να 

μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, 

ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων 
και να αποφεύγεται η σπατάλη χρημάτων 

των φορολογουμένων· ζητεί την 

αναδιαπραγμάτευση των τρεχουσών 

συμβάσεων μίσθωσης των θεσμικών 

οργάνων της Ένωσης με σκοπό τη 

μείωση του μισθώματος· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0313/8 

Τροπολογία  8 

Marco Valli, Giulia Moi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα 

2018/2046(BUD) 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 61 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 61α. πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί 

εξοικονόμηση πόρων όσον αφορά τις 

μεταβατικές αποζημιώσεις για τους 

Επιτρόπους, ώστε να δοθεί ένα μήνυμα 

αλληλεγγύης στους πολίτες της Ένωσης 

και να ανακατανεμηθούν οι εν λόγω πόροι 

σε πρωτοβουλίες και προγράμματα προς 

όφελος των φορολογουμένων· 

Or. en 

 


