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19.10.2017 B8-0565/12 

Τροπολογία  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας 

Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να 

διεξαχθεί συζήτηση για τη μελλοντική 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα 

που αντλήθηκαν από τα προηγούμενα 

πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ) 

και ιδίως το ΠΔΠ 2014-2020· επισημαίνει 

τις σοβαρές ελλείψεις του ισχύοντος ΠΔΠ, 

το οποίο έφτασε στα όριά του 

προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 

αναγκαίοι πόροι ώστε η Ένωση να 

μπορέσει να αντιμετωπίσει μια σειρά 

σοβαρών κρίσεων και νέων προκλήσεων 

και να χρηματοδοτήσει τις νέες πολιτικές 

προτεραιότητές της· τονίζει την 

πεποίθησή του ότι το χαμηλό επίπεδο του 

τρέχοντος ΠΔΠ αποδείχθηκε ανεπαρκές 
για να ανταποκριθεί στις πραγματικές 

ανάγκες και τις πολιτικές φιλοδοξίες της 

Ένωσης· 

1. είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να 

διεξαχθεί συζήτηση για τη μελλοντική 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα 

που αντλήθηκαν από τα προηγούμενα 

πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ) 

και ιδίως το ΠΔΠ 2014-2020· επισημαίνει 

τις σοβαρές ελλείψεις του ισχύοντος ΠΔΠ· 

τονίζει την πεποίθησή του ότι το χαμηλό 

επίπεδο του τρέχοντος ΠΔΠ αποδείχθηκε 

ανεπαρκές για την αντιμετώπιση της 

βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής 

κρίσης που αντιμετωπίζουν τα κράτη 

μέλη από την περίοδο 2007/2008· θεωρεί 

συνεπώς ότι, στο πλαίσιο του ΠΔΠ για 
την περίοδο μετά το 2020, θα πρέπει να 

ενισχυθεί σημαντικά το μερίδιο της 

πολιτικής για τη συνοχή στο σύνολο του 

προϋπολογισμού της ΕΕ, δεδομένου ότι 

αυτή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για 

την καταπολέμηση των ασυμμετριών 

τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και 

στο εσωτερικό τους· 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Τροπολογία  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την υποβολή από την Επιτροπή του 

εγγράφου προβληματισμού για το μέλλον 

των οικονομικών της ΕΕ· σημειώνει ότι η 

Επιτροπή μεταφράζει σε 

δημοσιονομικούς όρους τα πέντε σενάρια 

για το μελλοντικό μοντέλο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

παρουσιάζονται στη Λευκή Βίβλο για το 

μέλλον της Ευρώπης του Μαρτίου 2017, 

ενώ ταυτόχρονα θίγει μία σειρά βασικών 

χαρακτηριστικών και αρχών του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· συμφωνεί με 

την προτεινόμενη μεθοδολογία, και 

αντιμετωπίζει θετικά τη δήλωση της 

Επιτροπής ότι το μελλοντικό ΠΔΠ πρέπει 

να στηρίζεται σε μια σαφή εικόνα των 

προτεραιοτήτων της Ευρώπης· πιστεύει ότι 

το έγγραφο αυτό καθορίζει μια σαφή 

δομή για τις συζητήσεις και ανοίγει έναν 

ιδιαίτερα αναγκαίο πολιτικό διάλογο για 

τον προσανατολισμό, τον σκοπό και το 

επίπεδο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπό 

το φως των βασικών στόχων και των 

μελλοντικών προκλήσεων της Ένωσης· 

καλεί τα κράτη μέλη να διαβουλευτούν με 

τους πολίτες και να αναλάβουν ενεργό και 

εποικοδομητικό ρόλο καθορίζοντας το 

όραμά τους για το μέλλον του 

2. λαμβάνει υπό σημείωση την 

υποβολή από την Επιτροπή του εγγράφου 

προβληματισμού για το μέλλον των 

οικονομικών της ΕΕ· εκφράζει, ωστόσο, 

τη λύπη του για τον προπαγανδιστικό 

τόνο του εγγράφου συνολικά και για την 

έλλειψη κριτικής αυτοαξιολόγησης όσον 

αφορά τα κύρια προβλήματα και 

ελλείψεις του προϋπολογισμού της ΕΕ· 

λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση της 

Επιτροπής ότι το μελλοντικό ΠΔΠ πρέπει 

να στηρίζεται σε μια σαφή εικόνα των 

προτεραιοτήτων της Ευρώπης· 

επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την 

πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει ένα 

ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 το 

οποίο θα είναι βαθιά προσηλωμένο στην 

εμβάθυνση της νεοφιλελεύθερης 

πολιτικής γραμμής της ΕΕ και στην 

ενίσχυση της πολιτικής ασφαλείας της 

και της μιλιταριστικής της πολιτικής, 

καθώς και της ρατσιστικής και 

ξενοφοβικής μεταναστευτικής της 

πολιτικής, σε βάρος της οικονομικής, 

κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και 

της ειρήνης και της αλληλεγγύης μεταξύ 

των λαών· 
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προϋπολογισμού της ΕΕ· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Τροπολογία  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας 

Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για 

το γεγονός ότι τέσσερα από τα πέντε 

σενάρια που παρουσιάζονται 

(«Συνεχίζουμε κανονικά», «Κάνουμε μαζί 

λιγότερα», «Ορισμένοι κάνουν 

περισσότερα» και «Ριζικός 

ανασχεδιασμός») δηλώνουν μια 

ουσιαστική μείωση των φιλοδοξιών της 

Ένωσης και προβλέπουν τον περιορισμό 

δύο κύριων μακροχρόνιων πολιτικών της 

ΕΕ και ακρογωνιαίων λίθων του 

ευρωπαϊκού εγχειρήματος που 

κατοχυρώνονται στις Συνθήκες – της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και της 

πολιτικής της συνοχής· τονίζει την πάγια 

θέση του ότι οι πρόσθετες πολιτικές 

προτεραιότητες θα πρέπει να 

συνδυάζονται με πρόσθετα 

χρηματοδοτικά μέσα και να μη 

χρηματοδοτούνται εις βάρος των 

υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ· θεωρεί 

ότι το πέμπτο σενάριο («Κάνουμε μαζί 

πολύ περισσότερα») αποτελεί θετικό και 

εποικοδομητικό σημείο εκκίνησης για την 

εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με το 

μέλλον των οικονομικών της ΕΕ και, 

κατά συνέπεια, για το μελλοντικό μοντέλο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτρέπει την 

Επιτροπή να αναπτύξει ένα σενάριο που 

3. καταδικάζει τις προτάσεις για 

μείωση, είτε σε απόλυτους είτε σε 

σχετικούς όρους, των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού για την πολιτική 

συνοχής· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι 

κατά τα δύο προηγούμενα ΠΔΠ (2007-

2013 και 2014-2020), οι γραμμές του 

προϋπολογισμού για την κοινωνική και 

εδαφική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη 

και τους φυσικούς πόρους σημείωσαν 

έντονη μείωση· σημειώνει ότι αυτό 

διαψεύδει ξεκάθαρα κάθε προτεραιότητα 

οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και 

κάθε ιδέα αλληλεγγύης εντός της ΕΕ, η 

οποία διατυμπανίζεται από τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ· 
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λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του 

Κοινοβουλίου προκειμένου να 

ανταποκριθεί στις σημερινές και 

μελλοντικές προκλήσεις και να καθορίσει 

τη νέα σειρά προτεραιοτήτων· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Τροπολογία  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι εξετάζεται η επιλογή να 

αυξηθούν οι πιστώσεις του 

προϋπολογισμού για σκοπούς που 

σχετίζονται με τον μιλιταρισμό, την 

εμμονή με την ασφάλεια, και τις ξένες 

παρεμβάσεις, μια πολιτική και ιδεολογική 

επιλογή η οποία δεν έχει οδηγήσει μόνο 

στη χρηματοδότηση και την υποδαύλιση 

διαφόρων σύγχρονων ένοπλων 

συγκρούσεων, αλλά βρίσκεται και στη 

ρίζα των μεταναστευτικών ροών και της 

λεηλασίας των πόρων στις 

αναπτυσσόμενες χώρες· καταγγέλλει το 

γεγονός ότι, για την περίοδο μετά το 2020, 

η Επιτροπή υποστηρίζει ότι θα διατεθούν 

1,5 δισεκατομμύρια EUR από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ προς το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ανά έτος, 

κάτι το οποίο, μαζί με τις συνεισφορές 

των κρατών μελών για τη 

χρηματοδότηση κοινών αναπτυξιακών 

έργων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

δαπάνες στον τομέα της αμυντικής 

έρευνας και ικανότητας ύψους 5,5 

δισεκατομμυρίων EUR ετησίως· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Τροπολογία  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3γ. καταδικάζει έντονα τη 

νεοφιλελεύθερη αφήγηση του εν λόγω 

εγγράφου προβληματισμού, δεδομένου ότι 

εξακολουθεί να επιβάλλει το 

νεοφιλελεύθερο μοντέλο στους λαούς των 

κρατών μελών, προτείνοντας την 

ενίσχυση της μακροοικονομικής 

αιρεσιμότητας στο επόμενο ΠΔΠ μέσω 

της ενίσχυσης του δεσμού μεταξύ της 

εκταμίευσης των κονδυλίων συνοχής και 

της υλοποίησης διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, της οικονομικής 

διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· απορρίπτει, επιπλέον, κάθε 

προσπάθεια να συνδεθεί η εκταμίευση 

των κονδυλίων του προϋπολογισμού της 

ΕΕ με την κατάσταση του κράτους 

δικαίου στα κράτη μέλη· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Τροπολογία  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας 

Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Στέλιος Κούλογλου, Martina Michels, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. απορρίπτει την πρόθεση να 

αυξηθεί η χρηματοδότηση των τομέων 

της άμυνας και της εξωτερικής δράσης 

μέσω, μεταξύ άλλων, της μεταφοράς 

κονδυλίων συνοχής· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Τροπολογία  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας 

Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3δ. καταδικάζει το γεγονός ότι τα 

πέντε σενάρια, παρά το γεγονός ότι 

παρουσιάζουν διαφορετικές προτάσεις 

σχετικά με τα κονδύλια του 

προϋπολογισμού και την προέλευση των 

εσόδων του, έχουν κοινό παρονομαστή: 

όλα προβλέπουν ότι, είτε σε απόλυτους 

είτε σε σχετικούς όρους, η πολιτική 

συνοχής και οι γεωργικές δαπάνες θα 

πρέπει να μειωθούν προς όφελος της 

εξωτερικής δράσης, της άμυνας και της 

ασφάλειας· πιστεύει ότι πρόκειται για μια 

βαθιά ιδεολογική προσέγγιση η οποία 

καταδεικνύει με σαφήνεια ποια 

συμφέροντα και ποιους σκοπούς 

εξυπηρετεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής 

καπιταλιστικής ολοκλήρωσης· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Τροπολογία  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας 

Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Στέλιος Κούλογλου, Martina Michels, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3ε. ζητεί, όσον αφορά την κοινή 

γεωργική πολιτική, να τεθεί τέλος στην 

ανισοκατανομή των πληρωμών μεταξύ 

των κρατών μελών, των κλάδων 

παραγωγής και των παραγωγών· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Τροπολογία  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. υπενθυμίζει ότι δυνάμει του 

άρθρου 311 της ΣΛΕΕ, η Ένωση 

προικίζεται με επαρκή μέσα για την 

επίτευξη των στόχων της· πιστεύει ότι οι 

ελλείψεις του σημερινού ΠΔΠ και η 

κλίμακα των νέων προτεραιοτήτων, καθώς 

και ο αντίκτυπος της αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου συγκλίνουν στο ίδιο 

συμπέρασμα: την ανάγκη να καταργηθεί το 

ανώτατο όριο δαπανών ύψους 1 % του 

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) 

της ΕΕ και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

επικείμενες προκλήσεις· αντιτίθεται, εν 

προκειμένω, σε οποιαδήποτε ονομαστική 

μείωση του όγκου του προϋπολογισμού 

της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ, και, συνεπώς, 

πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να 

οριστεί σε επίπεδο τουλάχιστον 1,23 % του 

ΑΕΕ της ΕΕ· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ των 

κρατών μελών για αυτό το ζήτημα· 

4. υπενθυμίζει ότι δυνάμει του 

άρθρου 311 της ΣΛΕΕ, η Ένωση 

προικίζεται με επαρκή μέσα για την 

επίτευξη των στόχων της· πιστεύει ότι οι 

ελλείψεις του σημερινού ΠΔΠ και η 

κλίμακα των νέων προτεραιοτήτων, καθώς 

και ο αντίκτυπος της αποχώρησης του 

Ηνωμένου Βασιλείου συγκλίνουν στο ίδιο 

συμπέρασμα: την ανάγκη να καταργηθεί το 

ανώτατο όριο δαπανών ύψους 1 % του 

Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) 

της ΕΕ και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί 

σημαντικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

επικείμενες προκλήσεις· αντιτίθεται, εν 

προκειμένω, σε οποιαδήποτε ονομαστική 

μείωση του όγκου του προϋπολογισμού 

της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ, και, συνεπώς, 

πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να 

οριστεί σε επίπεδο τουλάχιστον 8 % του 

ΑΕΕ της ΕΕ· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να 

πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ των 

κρατών μελών για αυτό το ζήτημα· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Τροπολογία  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας 

Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. υπενθυμίζει ότι το τελευταίο 

πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 

για την περίοδο 2014-2020 

αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο από 

το 1 % του ακαθάριστου εθνικού 

εισοδήματος των κρατών μελών, ποσό 

που αντικατοπτρίζει έντονη μείωση σε 

σύγκριση με το προηγούμενο ΠΔΠ· ζητεί, 

επομένως, να ενισχυθεί σημαντικά ο 

προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος θα 

πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί, στο 

επόμενο ΠΔΠ, και να τροφοδοτείται ο 

προϋπολογισμός από συνεισφορές των 

κρατών μελών με βάση το ακαθάριστο 

εθνικό εισόδημα, προκειμένου να 

διατηρηθεί και να ενισχυθεί η 

ανταποδοτική αλληλεγγύη· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Τροπολογία  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από 

εθνικές συνεισφορές με βάση το ΑΕΕ και 

όχι από πραγματικούς ιδίους πόρους, 

όπως προβλέπεται στις Συνθήκες της ΕΕ· 

επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για μια 

ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του 

συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, με 

κατευθυντήριες αρχές την απλότητα, τη 

δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, και 

σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας 

υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· 

τονίζει ότι οποιοδήποτε ανάλογο σύστημα 

θα πρέπει να περιλαμβάνει μια 

ισορροπημένη δέσμη νέων ιδίων πόρων 

της ΕΕ που θα αποσκοπούν στη στήριξη 

των στόχων πολιτικής της ΕΕ και οι 

οποίοι θα πρέπει να εισαχθούν σταδιακά 

με στόχο να εξασφαλιστεί μια δικαιότερη 

και σταθερότερη δημοσιονομική 

κατάσταση της ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, ότι 

η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την Ένωση προσφέρει μια ευκαιρία 

για να τεθεί τέλος σε όλες τις διορθώσεις 

υπέρ μεμονωμένων χωρών· αναμένει από 

την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες 

νομοθετικές προτάσεις για αυτόν τον 

σκοπό, και τονίζει ότι το σκέλος των 

5. τονίζει ότι οποιοδήποτε σύστημα 

ιδίων πόρων της ΕΕ δεν θα πρέπει να 

υπονομεύει και να αντικαθιστά την αρχή 

της ανταποδοτικής αλληλεγγύης· τονίζει, 

επιπλέον, ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ένωση προσφέρει μια 

ευκαιρία για να τεθεί τέλος σε όλες τις 

διορθώσεις υπέρ μεμονωμένων χωρών· 

αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει 

νομοθετικές προτάσεις για αυτόν τον 

σκοπό, και τονίζει ότι το σκέλος των 

δαπανών και το σκέλος των εσόδων του 

επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ενιαία 

στις επικείμενες διαπραγματεύσεις· 
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δαπανών και το σκέλος των εσόδων του 

επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ενιαία 

στις επικείμενες διαπραγματεύσεις· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Τροπολογία  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για 

την πρόθεση της Επιτροπής να σχεδιάσει 

τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ με 

βάση τις αρχές της ευρωπαϊκής 

προστιθέμενης αξίας, της εστίασης στις 

επιδόσεις, της λογοδοσίας, της 

μεγαλύτερης ευελιξίας εντός σταθερού 

πλαισίου και των απλουστευμένων 

κανόνων, όπως παρουσιάζεται στο 

έγγραφο προβληματισμού· 

διαγράφεται 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Τροπολογία  24 

Xabier Benito Ziluaga, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Στέλιος 

Κούλογλου, Martina Michels, Δημήτριος Παπαδημούλης, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7α. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 

κινηθεί προς τη δημοσιονομική ένωση με 

τη βοήθεια ενός προοδευτικού μοντέλου 

αλληλεγγύης υπό τον έλεγχο του 

Κοινοβουλίου, και ότι, όσον αφορά τα 

έσοδα, θα πρέπει να ενισχυθεί η 

δημοσιονομική ικανότητα μέσω της 

αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος, 

κάτι το οποίο θα συνεπάγεται την 

κατάργηση όλων των διορθώσεων υπέρ 

μεμονωμένων χωρών που έχουν θεσπιστεί 

μέχρι σήμερα· θεωρεί ότι οι οικονομίες 

της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν ανάλογα 

με το οικονομικό βάρος τους καθώς και 

το επίπεδο του κατά κεφαλήν 

εισοδήματός τους· σημειώνει ότι, 

προκειμένου να θεσπιστεί ένα τέτοιο 

μοντέλο αλληλεγγύης, ο φόρος 

εισοδήματος εταιρειών πρέπει να 

εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ, τόσο από 

την άποψη της φορολογητέας βάσης επί 

της οποίας θα καθορίζεται ένας 

ελάχιστος πραγματικός συντελεστής 

φορολογίας, όσο και από την άποψη της 

ενοποίησης του συστήματος υπολογισμού 

κερδών μέσω της υποχρέωσης των 

διεθνικών εταιρειών να δηλώνουν το 

σύνολο του εισοδήματός τους, 

τουλάχιστον εντός της ΕΕ· πιστεύει ότι 
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απαιτούνται επίσης νέα φορολογικά 

στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, ένας 

φόρος επί των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, και η εφαρμογή του φόρου 

επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 

με στόχο την αποτροπή μηχανισμών 

κερδοσκοπίας και οικονομικών 

συμπεριφορών που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε συστημικό κίνδυνο, και στο 

πλαίσιο αυτό θα έπρεπε επίσης να 

απομονωθούν οι φορολογικοί παράδεισοι, 

και να απαγορευτούν οι συναλλαγές με 

φορολογικές δικαιοδοσίες που 

ακολουθούν αθέμιτες πρακτικές ή είναι 

μη συνεργάσιμες, ή να επιβληθούν 

κυρώσεις για τις συναλλαγές αυτές· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Τροπολογία  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Κώστας 

Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Στέλιος Κούλογλου, Δημήτριος Παπαδημούλης, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. αναγνωρίζει ότι η επιδίωξη 

ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας 

αποτελεί ένα θεμελιώδες ζήτημα που 

πρέπει να εξεταστεί, και συμφωνεί ότι ο 

προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει 

να λειτουργεί, μεταξύ άλλων, ως εργαλείο 

για την επίτευξη των στόχων της 

Συνθήκης και την παροχή ευρωπαϊκών 

δημόσιων αγαθών· επισημαίνει, ωστόσο, 

τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της έννοιας 

της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και 

τις πολλαπλές ερμηνείες της, και συνιστά 

προσοχή έναντι οποιασδήποτε απόπειρας 

να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός της για να 

τεθεί υπό αμφισβήτηση η σημασία των 

πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ 

βάσει καθαρά ποσοτικών ή 

βραχυπρόθεσμων οικονομικών 

παραμέτρων· πιστεύει ότι υπάρχει σαφής 

προστιθέμενη αξία όταν μια δράση σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο: 

– υπερβαίνει τις δυνατότητες των 

εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών 

προσπαθειών (δευτερογενή 

αποτελέσματα)·  

– παρέχει κίνητρα για δράσεις σε εθνικό, 

περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για την 

επίτευξη στόχων της Συνθήκης της 

9. αναγνωρίζει ότι ο προϋπολογισμός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

προωθεί τις δημόσιες επενδύσεις μέσω 

της υποστήριξης παραγωγικών και 

στρατηγικών τομέων 

(συμπεριλαμβανομένων του 

εκσυγχρονισμού και της βιωσιμότητάς 

τους), τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 

την καταπολέμηση της φτώχειας, του 

κοινωνικού αποκλεισμού και των 

ανισοτήτων, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την πλήρη αξιοποίηση 

του δυναμικού κάθε χώρας και 

περιφέρειας, καθώς και την επιδίωξη 

εξωτερικών σχέσεων που βασίζονται 

στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία, τον 

αμοιβαίο σεβασμό και την ειρήνη· 
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ΕΕ που ειδάλλως δεν θα 

υλοποιούνταν· 

– στηρίζει δράσεις που μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν μόνο με τη 

συγκέντρωση πόρων σε επίπεδο ΕΕ 

λόγω των ιδιαίτερα υψηλών 

απαιτήσεων χρηματοδότησης που τις 

χαρακτηρίζουν· ή 

– συμβάλλει στην εδραίωση και τη 

στήριξη της ειρήνης και της 

σταθερότητας στη γειτονία της ΕΕ και 

πέρα από αυτήν· 

προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει 

περαιτέρω την έννοια της ευρωπαϊκής 

προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας 

παράλληλα υπόψη τις εδαφικές 

ιδιαιτερότητες· ζητεί από την Επιτροπή 

να προτείνει τους κατάλληλους δείκτες 

επιδόσεων για αυτόν τον σκοπό· 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Τροπολογία  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών 

Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

(ΕΤΣΕ) δεν μπόρεσε να τονώσει επαρκώς 

τις επενδύσεις σε κατάλληλες 

δραστηριότητες· θεωρεί ότι έχει έρθει η 

στιγμή να αντικατασταθεί το ΕΤΣΕ, το 

οποίο έχει κάνει κατάχρηση των 

χρηματοδοτικών μέσων και έχει 

χρηματοδοτήσει επενδύσεις του 

ιδιωτικού τομέα οι οποίες θα 

πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως, 

εφαρμόζοντας τη λογική της 

κοινωνικοποίησης των ζημιών και 

ιδιωτικοποίησης των κερδών· καλεί την 

ΕΕ να αναπτύξει αντ’ αυτού ένα 

ολοκληρωμένο δημόσιο 

κοινωνικοοικολογικό επενδυτικό σχέδιο, 

το οποίο θα χρηματοδοτείται με νέα 

δημοσιονομικά μέσα, και θα είναι 

προσανατολισμένο στην ανάπτυξη των 

πλέον μειονεκτικών περιφερειών, και 

προσηλωμένο στην οικολογική μετάβαση, 

την ανάπτυξη υπερεθνικών υποδομών και 

τεχνολογιών και την οικολογικά 

αποδοτική χρήση των πρώτων υλών και 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με 

στόχο τη δημιουργία περισσότερων και 

καλύτερων θέσεων εργασίας· πιστεύει 

ότι, στο πλαίσιο αυτό, η απόδοση 

προτεραιότητας στις επιστήμες και την 
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καινοτόμο ανάπτυξη καθαρών και 

οικολογικά αποδοτικών τεχνολογιών που 

βελτιστοποιούν τη χρήση των πρώτων 

υλών, προσαρμόζουν την παραγωγή στις 

κοινωνικές ανάγκες και περιορίζουν το 

οικολογικό αποτύπωμα, θα αποτελούσε 

την πλέον ενδεδειγμένη κατεύθυνση 

επενδύσεων για την προώθηση μιας 

βιώσιμης βιομηχανικής αλλαγής· 

Or. en 

 

 


