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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.12.2018 A8-0454/11 

Τροπολογία  11 

Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο 

προϋπολογισμός για το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους δεν έχει αυξηθεί παρά τον 

αυξανόμενο αριθμό των ατόμων που ζουν 

σε συνθήκες φτώχειας στην ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.12.2018 A8-0454/12 

Τροπολογία  12 

Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. αποδοκιμάζει τη σημερινή τάση 

στρατιωτικοποίησης της Ένωσης μέσω 

της αύξησης του προϋπολογισμού για την 

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας και του νέου ευρωπαϊκού 

προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης 

στον τομέα της άμυνας· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.12.2018 A8-0454/13 

Τροπολογία  13 

Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5α. 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 ως προς το θέμα αυτό 

υπάρχει πραγματική αδράνεια από την 

πλευρά της ΕΕ· τονίζει εν προκειμένω ότι 

απαιτείται επειγόντως η συγκρότηση 

ευρωπαϊκής αρχής εξουσιοδοτημένης να 

καταπολεμά τη φορολογική απάτη και τη 

φοροδιαφυγή· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.12.2018 A8-0454/14 

Τροπολογία  14 

Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5β. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει 

επιτευχθεί μέχρι στιγμής συμφωνία για τη 

φορολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 

ψηφιακών πολυεθνικών εταιρειών, για 

τον ευρωπαϊκό φόρο χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών ή για μια κοινή ενοποιημένη 

βάση φορολογίας εταιρειών, μέτρα που 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν εν συνόλω 

βήμα προόδου προς ένα δικαιότερο 

φορολογικό σύστημα στην Ευρώπη, 

καθώς και για την αύξηση του μεριδίου 

των ιδίων πόρων στον προϋπολογισμό 

της Ένωσης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.12.2018 A8-0454/15 

Τροπολογία  15 

Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 5γ. θεωρεί ότι θα πρέπει να διατεθούν 

επαρκή μέσα στον προϋπολογισμό της 

Ένωσης για την επίτευξη της 

οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής στις εξόχως απόκεντρες 

περιοχές της Ένωσης, καθώς και για 

ειδικά μέτρα στις εν λόγω περιοχές όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, 

σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές 

που ορίζονται στην ανακοίνωση της 

Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2017 

(COM(2017)0623) με τίτλο «Ισχυρότερη 

και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική 

σχέση με τις εξόχως απόκεντρες 

περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

11.12.2018 A8-0454/16 

Τροπολογία  16 

Younous Omarjee 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 

(15205/2018 – 2018/2275(BUD)) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την ενίσχυση του κονδυλίου του 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ για την 

ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας, 

προκειμένου να δοθεί ισχυρότερη 

συντονισμένη απάντηση της Ένωσης 

στην πρόκληση της παραπληροφόρησης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

 


