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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.11.2018 A8-0358/35 

Τροπολογία  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez  

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. υπογραμμίζει ότι η πρόταση της 

Επιτροπής όσον αφορά το συνολικό 

επίπεδο του επόμενου ΠΔΠ, που ορίζεται 

στο 1,08 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27 (1,11 % 

μετά την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Ανάπτυξης), αντιπροσωπεύει, 

από άποψη ποσοστού ΑΕΕ, μείωση σε 

πραγματικούς όρους σε σύγκριση με το 

τρέχον ΠΔΠ· θεωρεί ότι το προτεινόμενο 

επίπεδο του ΠΔΠ δεν θα επιτρέψει στην 

Ένωση να τηρήσει τις πολιτικές της 

δεσμεύσεις και να ανταποκριθεί σε 

σημαντικές μελλοντικές προκλήσεις· 

προτίθεται, ως εκ τούτου, να 

διαπραγματευθεί μια αναγκαία αύξηση· 

3. υπενθυμίζει ότι, όπως είχε 

επισημανθεί με την έκθεση Werner, το 

1970, και την έκθεση MacDougall, το 

1977, η Ένωση χρειάζεται αύξηση πόρων 

αποκλειστικά και μόνο για να 

προετοιμάσει το έδαφος για την 

αντιστάθμιση των αποκλίσεων που 

προκαλούνται από την ενιαία αγορά και 

την τρέχουσα οικονομική αρχιτεκτονική· 

τροποποιεί, κατά συνέπεια, επισήμως τη 

θέση του όσον αφορά το επίπεδο του 

ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο θα πρέπει να 

οριστεί σε 4 074,1 δισεκατομμύρια ευρώ 

σε τιμές του 2018, ποσό που 

αντιπροσωπεύει το 4 % του ΑΕΕ της ΕΕ-

27, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 

επίπεδο χρηματοδότησης για βασικές 

πολιτικές της ΕΕ το οποίο θα τους 

επιτρέπει να εκπληρώνουν τις αποστολές 

και τους στόχους τους· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Τροπολογία  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. ζητεί να δοθεί τέλος στο τρέχον 

σύστημα ανώτατων ορίων και να 

μετατραπεί το ΠΔΠ σε ένα ευέλικτο και 

οργανωμένο σύστημα σχεδιασμού των 

προγραμμάτων σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο 

θα εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για τις 

γραμμές δράσης που πρέπει να 

ακολουθηθούν· πιστεύει ότι τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ θα πρέπει να τηρούν τα 

ανώτατα όρια δαπανών καθ’ όλη τη 

διάρκεια των κύκλων, αντισταθμίζοντας 

τα ελλείμματα με πλεονάσματα εντός της 

περιόδου του ΠΔΠ· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Τροπολογία  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 47 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 47α. ζητεί την ουσιαστική 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, με τη θέσπιση 

αποτρεπτικών κυρώσεων, για τα 

υπεράκτια εδάφη και για τους φορείς 

διευκόλυνσης ή προώθησης αυτών των 

δραστηριοτήτων, ιδίως, και ως ένα 

πρώτο βήμα, για όσους 

δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να 

θεσπίσουν ένα συντονισμένο σύστημα για 

την παρακολούθηση των κινήσεων 

κεφαλαίων, με σκοπό την καταπολέμηση 

της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής 

και της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Τροπολογία  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. σκοπεύει να εξασφαλίσει επαρκές 

επίπεδο χρηματοδότησης με βάση την 

πρόταση της Επιτροπής για τη 

«Μετανάστευση και τη διαχείριση των 

συνόρων» (τομέας 4) και την «Ασφάλεια 

και άμυνα», συμπεριλαμβανομένης της 

αντιμετώπισης κρίσεων (τομέας 5)· 

επιβεβαιώνει την πάγια θέση του 

σύμφωνα με την οποία οι πρόσθετες 

πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να 

συνοδεύονται από πρόσθετα 

χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να μην 

υπονομευτούν οι υφιστάμενες πολιτικές 

και προγράμματα και η χρηματοδότησή 

τους από το νέο ΠΔΠ· 

18. ζητεί να δοθεί προτεραιότητα, 

δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα και 

του βάθους της εν εξελίξει διαδικασίας 

κλιματικής αλλαγής, στα προγράμματα 

της ΕΕ που συμβάλλουν στη γενίκευση 

νέων συστημάτων παραγωγής που 

βασίζονται σε καθαρές ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, σε ευθυγράμμιση με 

τεχνολογίες, πρώτες ύλες και διαδικασίες 

παραγωγής που περιορίζουν την 

παραγωγή αποβλήτων και τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου· θεωρεί ότι, για 

τον σκοπό αυτό, όλα τα προγράμματα που 

συνδέονται με τη μετάβαση προς ένα νέο 

μοντέλο παραγωγής θα πρέπει να 

ενισχυθούν μέσω πόρων που μέχρι 

σήμερα χρησιμοποιούνταν για 

στρατιωτικούς σκοπούς, και οι οποίοι 

πρέπει να ανακατανεμηθούν πλήρως στο 

νέο ΠΔΠ· ζητεί τον πλήρη τερματισμό 

όλων των προγραμμάτων της ΕΕ που 

σχετίζονται με την άμυνα· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Τροπολογία  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. ζητεί μια νέα αντίληψη περί 

επενδυτικής πολιτικής, σύμφωνα με την 

οποία θα περιλαμβάνονται στο ΠΔΠ όλοι 

οι επενδυτικοί μηχανισμοί της ΕΕ· 

πιστεύει ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα 

πρέπει να βασίζονται σε απλές δημόσιες 

επενδύσεις και να προωθούν νέες και 

αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στο πλαίσιο 

επενδυτικών προγραμμάτων 

ευθυγραμμισμένων με μια νέα ενεργειακή 

μετάβαση που βασίζεται σε καθαρές και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και 

μια πραγματική διαδικασία σύγκλισης 

στην Ευρώπη· πιστεύει ότι θα πρέπει 

επίσης να λειτουργούν ως αυτόματοι 

μηχανισμοί προστασίας μέσω δεικτών 

που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση των 

ανισορροπιών στα εξωτερικά ισοζύγια 

των κρατών μελών· πιστεύει ότι αυτό θα 

συνεπάγεται περισσότερες και καλύτερες 

επενδύσεις στα κράτη μέλη με εξωτερικά 

ελλείμματα, ενώ στα κράτη με πλεόνασμα 

θα πρέπει να αυξάνεται το επίπεδο των 

πραγματικών μισθών· 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Τροπολογία  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 39 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 39α. προτείνει μια διαδικασία 

μετάβασης για τη διόρθωση του 

συστήματος εθνικών συνεισφορών που 

επικρατεί μέχρι σήμερα· πιστεύει ότι η 

διαδικασία αυτή θα πρέπει να βασίζεται 

σε ένα νέο σύστημα φορολογικής 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, 

στη βάση πιο προοδευτικών φορολογικών 

καθεστώτων· πιστεύει ότι το σύστημα 

ιδίων πόρων της ΕΕ πρέπει να 

περιλαμβάνει ένα διανεμητικό κριτήριο 

σχετικά με το κατά κεφαλήν εισόδημα, το 

οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τα κεντρικά 

κράτη μέλη, τα οποία εκμεταλλεύονται τα 

πλεονάσματα του ισοζυγίου πληρωμών 

τους χάρη στην οικονομική 

αρχιτεκτονική της ζώνης του ευρώ, να 

συμβάλλουν περισσότερο στην 

εξισορρόπηση του άνισου καταμερισμού 

της εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

καθιστώντας έτσι δυνατή την 

πραγματική σύγκλιση σε ολόκληρη την 

Ευρώπη· 

Or. en 

 

 


