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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.12.2018 A8-0454/1 

Τροπολογία  1 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1α. θεωρεί ότι τόσο με την παρούσα 

όσο και με την προηγούμενη πρόταση δεν 

διατίθενται στον προϋπολογισμό επαρκείς 

πόροι για την υλοποίηση της αρχής της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής· φρονεί ότι για την υλοποίηση 

της αρχή αυτής θα απαιτηθεί σημαντική 

αύξηση της χρηματοδότησης που 

διατίθεται για τη συνοχή· 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/2 

Τροπολογία  2 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1β. θεωρεί ότι ο προτεινόμενος 

προϋπολογισμός κάθε άλλο παρά είναι 

επαρκής για την εφαρμογή της αρχής της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής, πράγμα που θα προκαλέσει 

διεύρυνση των ασυμμετριών και θα 

ενισχύσει τη δυναμική απόκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών, και ότι, κατά 

συνέπεια, θα πρέπει να απορριφθεί· 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/3 

Τροπολογία  3 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1γ. ζητεί τη θέσπιση ειδικών σχεδίων 

για την υποστήριξη των οικονομιών των 

χωρών με εμπορικά ελλείμματα και 

ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και 

μη βιώσιμα χρέη, που θα παρέχουν 

οικονομικούς πόρους και θα προβλέπουν 

τις αναγκαίες εξαιρέσεις στη λειτουργία 

της ενιαίας αγοράς και τις κοινές 

πολιτικές· 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/4 

Τροπολογία  4 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1δ. ζητεί τη θέσπιση προγραμμάτων 

υποστήριξης για τα κράτη μέλη που 

επιθυμούν να διαπραγματευθούν έξοδο 

από τη ζώνη του ευρώ επειδή η 

συμμετοχή τους σε αυτήν έχει καταστεί 

μη βιώσιμη και αφόρητη· πιστεύει ότι τα 

προγράμματα αυτά θα πρέπει να 

προσφέρουν κατάλληλη αντιστάθμιση για 

την κοινωνική και οικονομική ζημιά που 

προκάλεσε η προσχώρηση στο ενιαίο 

νόμισμα· 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/5 

Τροπολογία  5 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1ε. τονίζει την ανάγκη για μια 

συνεκτική ευρωπαϊκή επενδυτική 

στρατηγική υπό μορφή επενδυτικού 

προγράμματος της Ένωσης για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση, 

με αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό 

τουλάχιστον στο 2% του ΑΕΠ από τον 

προϋπολογισμό της Ένωσης επί μία 

δεκαετία, προγράμματος που θα πρέπει 

να συμπληρώνει τις συναφείς 

προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη 

μέλη στον τομέα των δημόσιων 

επενδύσεων· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο 

επενδυτικό πρόγραμμα θα 

αυτοχρηματοδοτείται εν μέρει από μια 

μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ και των 

φορολογικών εσόδων· καλεί την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο να 

περιλάβουν πρόσθετους χρηματοδοτικούς 

πόρους στην πρόταση προϋπολογισμού 

τους για το 2019· 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/6 

Τροπολογία  6 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 στ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1στ. τονίζει, με λύπη του, ότι οι 

καταστροφές γενικώς πλήττουν εκείνους 

που διαθέτουν λιγότερα μέσα για την 

προστασία τους, είτε πρόκειται για άτομα 

είτε για κράτη· επισημαίνει ότι η 

αντίδραση σε φυσικές ή ανθρωπογενείς 

καταστροφές θα πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν ταχύτερη ούτως ώστε η ζημία να 

είναι ελάχιστη και να μπορούν να 

σώζονται άνθρωποι και περιουσίες· 

τονίζει την ανάγκη για πρόσθετη αύξηση 

των πιστώσεων, ιδιαίτερα στις γραμμές 

του προϋπολογισμού που συνδέονται με 

την πρόληψη των καταστροφών και την 

ετοιμότητα εντός της Ένωσης, 

λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των 

πυρκαγιών στην Ελλάδα, την Ισπανία και 

την Πορτογαλία (που κατέληξαν σε 

τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών), οι 

οποίες είχαν τεράστιες και δραματικές 

επιπτώσεις στους ανθρώπους· 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/7 

Τροπολογία  7 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ζ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1ζ. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη 

να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την 

άμβλυνση του αντικτύπου των κρίσεων 

και της αστάθειας στις γεωργικές αγορές, 

που ήταν και παραμένει η πηγή των 

πολυάριθμων χρεοκοπιών μικρών 

επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην 

απερήμωση των αγροτικών περιοχών και 

στη συγκέντρωση της παραγωγής· 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/8 

Τροπολογία  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 η (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1η. υπογραμμίζει ότι οι μόνιμες 

ανισορροπίες στην αλυσίδα του 

εφοδιασμού με τρόφιμα, όπου η θέση του 

πρωτογενούς παραγωγού είναι σημαντικά 

ασθενέστερη από εκείνη των λοιπών 

παραγόντων, θα πρέπει να ωθήσουν την 

Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη βελτίωση 

της διαφάνειας των τιμών και των 

περιθωρίων στην αλυσίδα εφοδιασμού με 

τρόφιμα, ώστε να εγγυάται δίκαιη τιμή 

για την παραγωγή και να διασφαλίζει τη 

βελτίωση του εισοδήματος των μικρών 

και μεσαίων παραγωγών· 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/9 

Τροπολογία  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 θ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1θ.  εφιστά την προσοχή στους 

παράγοντες απειλής που επηρεάζουν 

διάφορα δασικά οικοσυστήματα, όπως, 

μεταξύ άλλων, η εξάπλωση 

χωροκατακτητικών ξένων ειδών, οι 

επιβλαβείς οργανισμοί (όπως ο 

νηματώδης του πεύκου και άλλοι) και οι 

πυρκαγιές· θεωρεί ότι θα πρέπει να 

διοχετευθούν, μέσω κοινοτικών 

προγραμμάτων και μέτρων στήριξης, 

επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι για την 

αξιολόγηση της οικολογικής και 

φυτοϋγειονομικής κατάστασης των 

δασών και για μέτρα αποκατάστασης, 

συμπεριλαμβανομένης της αναδάσωσης· 

επισημαίνει ότι οι πόροι αυτοί είναι 

ιδιαίτερα σημαντικοί και επειγόντως 

αναγκαίοι για μερικά κράτη μέλη, 

συγκεκριμένα την Πορτογαλία, την 

Ελλάδα και την Ισπανία, μετά τις 

πολλαπλές πυρκαγιές που σημειώθηκαν 

στην επικράτειά τους· 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/10 

Τροπολογία  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 ι (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 1ι.  ζητεί να αυξηθούν οι πιστώσεις 

του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας 

(ΑΕΒ) και του Ταμείου Αλληλεγγύης της 

ΕΕ (ΤΑΕΕ), υπό το φως των πιο 

πρόσφατων και τραγικών καταστροφών, 

ιδίως των πυρκαγιών και της ακραίας 

ξηρασίας στην Ελλάδα, την Πορτογαλία 

και την Ισπανία· 

Or. pt 

 

 


