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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

13.5.2020 B9-0158/1

Τροπολογία 1
João Ferreira, Sandra Pereira 
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης 2020/2631(RSP)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 1a. θεωρεί ότι τα συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου διατηρούν έναν 
αδιαμφισβήτητο βαθμό αβεβαιότητας 
όσον αφορά την αποτελεσματική και 
κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες 
των κρατών μελών· θεωρεί ότι η δέσμη 
των προτάσεων θα πρέπει να επιδιώκει 
την ουσιαστική και σημαντική αύξηση 
των κονδυλίων που θα διατεθούν στις 
χώρες με τις πιο αδύναμες οικονομίες, 
συμβάλλοντας πραγματικά στη μείωση 
των ασυμμετριών, που επιτείνονται τις 
δύο τελευταίες δεκαετίες· θεωρεί ότι το 
εξαγγελθέν «σχέδιο ανάκαμψης» δεν 
μπορεί να συνιστά υποβάθμιση των 
πολιτικών των μέσων και των 
χρηματοοικονομικών πόρων που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής σύγκλισης στην 
οικονομική και κοινωνική πρόοδο μεταξύ 
των κρατών μελών, αλλά πρέπει, 
αντίθετα, να υπηρετεί αυτόν τον στόχο·

Or. pt
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13.5.2020 B9-0158/2

Τροπολογία 2
João Ferreira, Sandra Pereira 
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης 2020/2631(RSP)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 6α. θεωρεί ότι για την κατάλληλη 
αντιμετώπιση της τρέχουσας 
οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, 
η οποία επιδεινώνεται στο πλαίσιο της 
επιδημίας, απαιτούνται:

α) η ενίσχυση του προϋπολογισμού της 
ΕΕ με την ενδυνάμωση της 
αναδιανεμητικής λειτουργίας του 
προκειμένου να στηρίξει την προώθηση 
μιας πραγματικής σύγκλισης προς την 
κατεύθυνση της οικονομικής και 
κοινωνικής προόδου μεταξύ των κρατών 
μελών –διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία και ταμείο συνοχής– και την 
ενίσχυση των παραγωγικών τομέων και 
της απασχόλησης με δικαιώματα, μέσω 
επιχορηγήσεων (και όχι δανείων) προς τα 
κράτη μέλη·

β) η κατάργηση των θέσεων τυ 
προϋπολογισμού που συνδέονται με τον 
παρεμβατισμό και την εξωτερική δράση 
(με εξαίρεση την επίσημη αναπτυξιακή 
βοήθεια), τη στρατιωτικοποίηση, τη 
θεσμική προπαγάνδα, την 
κοινοτικοποίηση της ασφάλειας και τον 
έλεγχο και την επιτήρηση των συνόρων, 
μεταξύ άλλων, προκειμένου τα 
αντίστοιχα κονδύλια να διατεθούν για την 
υποστήριξη των κρατών μελών και την 
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ουσιαστική σύγκλιση στην οικονομική 
και κοινωνική πρόοδο·

γ) η ευελιξία στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
με τη μετάβαση των κονδυλίων από την 
κεντρική διαχείριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην επιμερισμένη διαχείριση 
με τα κράτη μέλη, ώστε να ενισχυθούν τα 
μέσα της πολιτικής για τη συνοχή και να 
δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
κατανέμουν κονδύλια μεταξύ ταμείων, 
τομέων και προτεραιοτήτων σύμφωνα με 
τις οικονομικές και κοινωνικές τους 
ανάγκες, όπως επίσης να εξαλειφθούν οι 
στόχοι της θεματικής συγκέντρωσης 
καθώς και κάθε μακροοικονομική και/ή 
πολιτική αιρεσιμότητα που θέτει η ΕΕ·

δ) η αύξηση των μέγιστων ποσοστών 
συγχρηματοδότησης της ΕΕ στο 100 % 
για όλα τα μέτρα που αφορούν την 
καταπολέμηση της επιδημικής έξαρσης 
του Covid-19 και την αντιμετώπιση των 
οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών 
της, με καθεστώς προκαταβολής και όχι 
επιστροφής των πραγματοποιηθεισών 
δαπανών·

ε) η κατάρτιση ενός προϋπολογισμού 
έκτακτης ανάγκης, δεδομένου ότι 
υπάρχει ενδεχόμενο αδιεξόδου στη 
συζήτηση για το προσεχές πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, ο 
οποίος να έχει ισχύ τουλάχιστον ενός 
έτους, από τον Ιανουάριο του 2021, να 
προβλέπει τον διπλασιασμό των πόρων 
σε σύγκριση με τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων για το τρέχον έτος, και να 
συμμορφώνεται στις προϋποθέσεις για 
ευελιξία και συγκέντρωση των πόρων 
στα μέσα της πολιτικής για τη συνοχή 
και για στήριξη των παραγωγικών 
τομέων και της απασχόλησης με 
δικαιώματα στα κράτη μέλη·

Or. pt
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13.5.2020 B9-0158/3

Τροπολογία 3
João Ferreira, Sandra Pereira 
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης 2020/2631(RSP)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 8α. καλεί τα κράτη να συνεργαστούν για 
την επιβολή φόρων κεφαλαίου, όπως ο 
φόρος επί των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών και ο φόρος επί των 
πολυεθνικών του ψηφιακού τομέα, βάσει 
της αρχής ότι τα κέρδη θα πρέπει να 
φορολογούνται στη χώρα όπου 
παράγονται, τα έσοδα από τους οποίους 
θα πρέπει να διοχετεύονται στους 
εθνικούς προϋπολογισμούς· απορρίπτει 
τη θέσπιση φόρων της ΕΕ·

Or. pt
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13.5.2020 B9-0158/4

Τροπολογία 4
João Ferreira, Sandra Pereira 
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση ψηφίσματος B9-0158/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR 
Νέο ΠΔΠ, ίδιοι πόροι και σχέδιο ανάκαμψης 2020/2631(RSP)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 22α. ζητεί τη θέσπιση προγράμματος σε 
επίπεδο ΕΕ, το οποίο να ρυθμίζει την 
έξοδο, κατόπιν διαπραγματεύσεων, των 
χωρών που θα αποφασίσουν να 
εγκαταλείψουν το ενιαίο νόμισμα και να 
ανακτήσουν τη νομισματική κυριαρχία 
τους, συμπεριλαμβανομένης της 
ικανότητας της εκάστοτε εθνικής 
κεντρικής τράπεζας να εκδίδει νόμισμα, 
λειτουργώντας ως δανειστής έσχατης 
ανάγκης, ικανός να χρηματοδοτεί το 
κράτος και να παρέχει περιθώρια ελιγμών 
για την αντιμετώπιση του εκβιασμού από 
τις χρηματοπιστωτικές αγορές. το 
πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα έχει ως 
στόχο τη ρύθμιση της εξόδου από τη 
ζώνη του ευρώ κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, θα προβλέπει επίσης 
στήριξη και αποζημίωση για τη ζημία 
που προκλήθηκε από την παραμονή στο 
ευρώ, χωρίς να εξαρτά από αυτές την 
ύπαρξη και τη λειτουργία του.

Or. pt


