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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.11.2018 A8-0358/81 

Τροπολογία  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 15 α (νέα) 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 1 – Άρθρο 2 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν είναι αναγκαίο να 

παρασχεθεί εγγύηση για χρηματοδοτική 

συνδρομή σε κράτη μέλη η οποία έχει 

εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 

παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. [xxx/201x] («δημοσιονομικός 

κανονισμός»), το αναγκαίο ποσό 

παρέχεται πέραν των ανώτατων ορίων 

που καθορίζονται στο ΠΔΠ. 

διαγράφεται 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/82 

Τροπολογία  82 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 17 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 1 – Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Για κάθε έτος που εμπίπτει στο 

ΠΔΠ, το σύνολο των αναγκαίων 

πιστώσεων πληρωμών, μετά την ετήσια 

προσαρμογή και λαμβανομένης υπόψη 

κάθε άλλης προσαρμογής και 

αναθεώρησης, καθώς και της εφαρμογής 

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2, 

δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποσοστό 

πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων 

υψηλότερο από το ανώτατο όριο των ιδίων 

πόρων που καθορίζεται στην απόφαση του 

Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων 

πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με το ισχύον 

άρθρο 311 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ 

(«απόφαση για τους ιδίους πόρους»). 

4. Για κάθε έτος που εμπίπτει στο 

ΠΔΠ, το σύνολο των αναγκαίων 

πιστώσεων πληρωμών, μετά την ετήσια 

προσαρμογή και λαμβανομένης υπόψη 

κάθε άλλης προσαρμογής και 

αναθεώρησης, καθώς και της εφαρμογής 

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2, 

δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποσοστό 

πρόσκλησης προς καταβολή ιδίων πόρων 

υψηλότερο από το ανώτατο όριο των ιδίων 

πόρων που καθορίζεται στην απόφαση του 

Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων 

πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 

εκδόθηκε σύμφωνα με το ισχύον 

άρθρο 311 τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ 

(«απόφαση για τους ιδίους πόρους»), παρά 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά 

από συζήτηση στο Συμβούλιο. 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/83 

Τροπολογία  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 18 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 3 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εφόσον απαιτείται, τα ανώτατα 

όρια του ΠΔΠ μειώνονται προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η τήρηση του ανώτατου 

ορίου των ιδίων πόρων που καθορίζεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση για 

τους ιδίους πόρους. 

5. Εφόσον απαιτείται, τα ανώτατα 

όρια του ΠΔΠ μειώνονται προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η τήρηση του ανώτατου 

ορίου των ιδίων πόρων που καθορίζεται 

σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση για 

τους ιδίους πόρους, εκτός αν, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις  το Συμβούλιο 

αποφασίσει διαφορετικά. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Τροπολογία  84 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 19 α (νέα) 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 6 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα 

των προσαρμογών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, θετικό ή αρνητικό, δεν 

υπερβαίνει τα 4 δισ. EUR. 

3. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα 

των προσαρμογών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2, αν είναι αρνητικό, δεν 

υπερβαίνει τα 4 δισ. EUR. 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/85 

Τροπολογία  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 21 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση που αρθεί, σύμφωνα με τις 

σχετικές βασικές πράξεις, η αναστολή 

των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που 

αφορούν κονδύλια της Ένωσης στο 

πλαίσιο μέτρων που συνδέονται με την 

ορθή οικονομική διακυβέρνηση ή με την 

προστασία του προϋπολογισμού της 

Ένωσης σε περίπτωση γενικευμένων 

ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου 

στα κράτη μέλη, τα ποσά που 

αντιστοιχούν στις ανασταλείσες 

δεσμεύσεις μεταφέρονται στα επόμενα 

οικονομικά έτη και τα αντίστοιχα 

ανώτατα όρια του ΠΔΠ προσαρμόζονται 

αναλόγως.  

Οι ανασταλείσες δεσμεύσεις του έτους ν 

δεν μπορεί να εγγράφονται στον 

προϋπολογισμό πέραν του έτους ν+2. 

διαγράφεται 

Or. pt 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/86 

Τροπολογία  86 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 21 α (νέα) 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 2 – άρθρο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση έγκρισης, μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2021, νέων κανόνων ή 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης για τα 

διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας, το Ταμείο Ασύλου 

και Μετανάστευσης, το Ταμείο 

Εσωτερικής Ασφάλειας και τον 

μηχανισμό για τη διαχείριση των 

συνόρων και τις θεωρήσεις στο πλαίσιο 

του Ταμείου για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των συνόρων, τα ποσά που 

αντιστοιχούν στα κονδύλια που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν το 2021 μεταφέρονται 

σε ίσα μερίδια στα έτη 2022-2025 και τα 

αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ 

προσαρμόζονται αναλόγως. 

Σε περίπτωση έγκρισης, μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2021, νέων κανόνων ή 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της 

επιμερισμένης διαχείρισης για τα 

διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, 

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και το Ταμείο 

Ασύλου και Μετανάστευσης, τα ποσά που 

αντιστοιχούν στα κονδύλια που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν το 2021 μεταφέρονται 

σε ίσα μερίδια στα έτη 2022-2025 και τα 

αντίστοιχα ανώτατα όρια του ΠΔΠ 

προσαρμόζονται αναλόγως. 

Or. pt 

(...) 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

8.11.2018 A8-0358/87 

Τροπολογία  87 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 22 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι και το 

πεδίο εφαρμογής του οποίου καθορίζονται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του 

Συμβουλίου, δεν υπερβαίνει ετησίως το 

ποσό των 600 εκατομμυρίων EUR (τιμές 

2018). Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, 

τουλάχιστον ένα τέταρτο αυτού του 

ετήσιου ποσού παραμένει διαθέσιμο για να 

καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως το 

τέλος του εν λόγω έτους. Το μέρος του 

ετήσιου ποσού που δεν χρησιμοποιείται το 

έτος ν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το 

έτος ν+1. Το μέρος του ετήσιου ποσού που 

προκύπτει από το προηγούμενο έτος 

χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος 

του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 

έτους ν+1 καταργείται. 

1. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι και το 

πεδίο εφαρμογής του οποίου καθορίζονται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του 

Συμβουλίου, δεν υπερβαίνει ετησίως το 

ποσό των 1800 εκατομμυρίων EUR (τιμές 

2018), παρά μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις μετά από συζήτηση στο 

Συμβούλιο. Την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, 

τουλάχιστον ένα τέταρτο αυτού του 

ετήσιου ποσού παραμένει διαθέσιμο για να 

καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν έως το 

τέλος του εν λόγω έτους. Το μέρος του 

ετήσιου ποσού που δεν χρησιμοποιείται το 

έτος ν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το 

έτος ν+1. Το μέρος του ετήσιου ποσού που 

προκύπτει από το προηγούμενο έτος 

χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος 

του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 

έτους ν+1 καταργείται. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Τροπολογία  88 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο λαίσιο 

2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 24 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το ετήσιο ποσό του αποθεματικού 

καθορίζεται σε 600 εκατομμύρια EUR 

(τιμές 2018) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

έως το έτος ν+1 σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό. Το 

αποθεματικό εγγράφεται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη. 

Το μέρος του ετήσιου ποσού που 

προκύπτει από το προηγούμενο έτος 

χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος 

του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 

έτους ν+1 καταργείται. 

2. Το ετήσιο ποσό του αποθεματικού 

καθορίζεται σε 1800 εκατομμύρια EUR 

(τιμές 2018) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

έως το έτος ν+1 σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό. Το 

αποθεματικό εγγράφεται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη. 

Το μέρος του ετήσιου ποσού που 

προκύπτει από το προηγούμενο έτος 

χρησιμοποιείται πρώτο. Το εν λόγω μέρος 

του ετήσιου ποσού του έτους ν που δεν 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του 

έτους ν+1 καταργείται. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Τροπολογία  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-

2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας 

(2018/0166R(APP)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 49 – Τροποποίηση 29 α (νέα) 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 3 – άρθρο 13 (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 

Άρθρο 13α – Πρόγραμμα υποστήριξης 

της εξόδου από το ευρώ 

 1. Θα πρέπει να θεσπιστεί ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα υποστήριξης της εξόδου από 

το ευρώ για τα κράτη μέλη που θα 

αποφασίσουν εθελοντικά να 

εγκαταλείψουν το ευρώ. 

2. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει, 

εκτός από την αντιστάθμιση των ζημιών 

που προκλήθηκαν από την ένταξη και τη 

μονιμότητα στο ενιαίο νόμισμα, να 

παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για τη 

διαδικασία επαναφοράς του εθνικού 

νομίσματος, αποφεύγοντας την 

ενδεχόμενη διατάραξη της διαδικασίας, 

με σκοπό την άμεση εξομάλυνση της 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 

κατάστασης, τη διαφοροποίηση των 

εμπορικών σχέσεων και την ταχεία και 

πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού που 

προκύπτει από τη νέα νομισματική 

κατάσταση. 

Or. pt 
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