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Τροπολογία 8
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
(2020/1998(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. επαναλαμβάνει την πρόβλεψη της 
Επιτροπής ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης 
από την πανδημία COVID-19, η 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και 
ιδίως η αντιμετώπιση της παιδικής 
φτώχειας θα γίνουν ακόμα πιο σημαντικές 
τα επόμενα χρόνια· επιμένει, συνεπώς, ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί χωριστή γραμμή 
του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ+ για την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα 
παιδιά, με πιστώσεις ύψους 
1 δισεκατομμυρίου EUR για το 2021·

33. επαναλαμβάνει την πρόβλεψη της 
Επιτροπής ότι, στο πλαίσιο της ανάκαμψης 
από την πανδημία COVID-19, η 
καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και 
ιδίως η αντιμετώπιση της παιδικής 
φτώχειας θα γίνουν ακόμα πιο σημαντικές 
τα επόμενα χρόνια· επιμένει, συνεπώς, ότι 
πρέπει να δημιουργηθεί χωριστή γραμμή 
του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του 
ΕΚΤ+ για την ευρωπαϊκή εγγύηση για τα 
παιδιά, με πιστώσεις ύψους 
1 δισεκατομμυρίου EUR για το 2021· 
υπενθυμίζει τη σημασία ενός επαρκούς 
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ιδίως στο πλαίσιο 
της έξαρσης της νόσου COVID-19·

Or. en



AM\1217483EL.docx PE658.413v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

4.11.2020 A9-0206/9

Τροπολογία 9
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
(2020/1998(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Paragraph 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. τονίζει τη σημασία του 
προοδευτικού καθορισμού της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της 
Ένωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της της 
ευρωπαϊκής ενισχυμένης συνεργασίας σε 
ζητήματα άμυνας δεδομένου ότι καθιστά 
την Ευρώπη και τους πολίτες της 
ασφαλέστερους, αλλά επίσης οδηγεί σε 
μείωση δαπανών· ζητεί να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Άμυνας προκειμένου να 
προωθηθεί πλήρως μια καινοτόμος και 
ανταγωνιστική βιομηχανική βάση στον 
τομέα της άμυνας που θα συμβάλλει στην 
απολύτως αναγκαία στρατηγική 
αυτονομία της Ένωσης·

58. τονίζει τη σημασία του 
προοδευτικού καθορισμού της κοινής 
πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της 
Ένωσης· υπογραμμίζει τη σημασία της της 
ευρωπαϊκής ενισχυμένης συνεργασίας σε 
ζητήματα άμυνας δεδομένου ότι καθιστά 
την Ευρώπη και τους πολίτες της 
ασφαλέστερους, αλλά επίσης οδηγεί σε 
μείωση δαπανών·
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Τροπολογία 10
Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα
(2020/1998(BUD))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. ζητεί να αυξηθεί η 
χρηματοδότηση για τη στρατιωτική 
κινητικότητα, με στόχο να βοηθηθούν τα 
κράτη μέλη ώστε να ενεργούν ταχύτερα 
και αποτελεσματικότερα· σημειώνει ότι 
απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για 
τη στήριξη αποστολών και επιχειρήσεων 
στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής 
ασφάλειας και άμυνας, μεταξύ άλλων με 
μέτρα όπως η χρηματοδότηση υποδομών 
μεταφορών διπλής χρήσης και η 
απλούστευση των διπλωματικών 
εξουσιοδοτήσεων και των τελωνειακών 
κανόνων·

διαγράφεται
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