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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 21 

Τροπολογία  21 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Νικόλαος Χουντής, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 ε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ε. εκτιμά ότι η κρίση της ΕΕ και στο 

εσωτερικό της ΕΕ έχει εξελιχθεί πέραν 

του πλαισίου που θεσπίστηκε με τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας και με τις 

προηγούμενες Συνθήκες, και ότι η 

κατάσταση αυτή δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί στο υφιστάμενο πλαίσιο· 

επισημαίνει την ανάγκη να οριστεί ότι οι 

συνθήκες που ρυθμίζουν την ενοποίηση 

είναι αναστρέψιμες, ιδίως η Συνθήκη της 

Λισαβόνας, με στόχο την κατάργησή της, 

μαζί με την κατάργηση του 

δημοσιονομικού συμφώνου και της 

Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον 

συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση, του 

«εξάπτυχου» και του «δίπτυχου»· ζητεί 

να συγκληθεί από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο μια διακυβερνητική διάσκεψη 

για την εξέταση της αναστρεψιμότητας 

και της κατάργησης των Συνθηκών· 

τονίζει την επείγουσα ανάγκη να 

ανακτήσουν τα κράτη μέλη την 

ικανότητα να αποφασίζουν για τις 

οικονομικές πολιτικές που 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 

τους· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 22 

Τροπολογία  22 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Νικόλαος Χουντής, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 στ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2στ. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 

ύψος του χρέους σε ορισμένες χώρες της 

ΕΕ εξακολουθεί να είναι μεταξύ των 

υψηλότερων στον κόσμο· ζητεί από την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ως εκ 

τούτου, να δρομολογήσουν και να 

στηρίξουν μια διαδικασία 

επαναδιαπραγμάτευσης του δημοσίου 

χρέους (ποσά, διάρκεια και επιτόκια) και 

να ακυρώσουν τα κερδοσκοπικά και 

παράνομα στοιχεία στις πλέον χρεωμένες 

χώρες, προκειμένου να καταστεί η 

εξυπηρέτηση του χρέους συμβατή με την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· 

επισημαίνει ότι, χωρίς την ελάφρυνση του 

χρέους, η οικονομική ανάκαμψη των 

κρατών μελών είναι αδύνατη· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 23 

Τροπολογία  23 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Νικόλαος Χουντής, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 ζ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ζ. ζητεί να καταρτιστεί σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη της 

οικονομίας των χωρών που έχουν πληγεί 

από την παρέμβαση της τρόικας, το 

οποίο θα παρέχει οικονομικούς πόρους 

και θα προβλέπει τις αναγκαίες 

εξαιρέσεις στη λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς και των κοινών πολιτικών· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 24 

Τροπολογία  24 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Νικόλαος Χουντής, Eleonora 

Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 η (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2η. τάσσεται υπέρ της δημιουργίας 

ειδικών προγραμμάτων στήριξης για τις 

χώρες εκείνες που θεωρούν ότι η 

παραμονή τους στη ζώνη του ευρώ έχει 

καταστεί μη βιώσιμη και επαχθής, στα 

οποία θα προβλέπεται επαρκής 

αποζημίωση για τις ζημίες που θα 

προκληθούν, στο πλαίσιο μιας 

αποχώρησης κατόπιν διαπραγματεύσεων 

από το ενιαίο νόμισμα για τις χώρες που 

επιθυμούν· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 25 

Τροπολογία  25 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Νικόλαος Χουντής, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 θ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2θ. θεωρεί ότι η νομοθεσία περί 

τραπεζικής ένωσης εξυπηρετεί μόνο τα 

συμφέροντα του μεγάλου 

χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου στην ΕΕ 

και παραβιάζει θεμελιώδεις 

δημοκρατικές αρχές· υποστηρίζει την 

κατάργηση της νομοθεσίας για την 

τραπεζική ένωση και την ανάγκη να 

διασφαλιστεί δημοκρατικός δημόσιος 

έλεγχος του τραπεζικού συστήματος· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 26 

Τροπολογία  26 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Νικόλαος Χουντής, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 ι (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ι. λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες 

εξελίξεις, και ιδίως τους σεισμούς που 

έγιναν στην Ιταλία και την Ελλάδα και τις 

πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την 

Ισπανία, που είχαν δραματικές και 

σοβαρές συνέπειες για τη ζωή των 

ανθρώπων σε ιδιαίτερα μειονεκτούσες 

περιφέρειες, υπογραμμίζει τη σημασία 

του ταμείου αλληλεγγύης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για την 

αντιμετώπιση σοβαρών φυσικών 

καταστροφών και λαμβάνει υπό 

σημείωση την προτεινόμενη αύξηση στις 

πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 

πληρωμών για το ΤΑΕΕ· καλεί την 

Επιτροπή να παράσχει εχέγγυα για την 

περαιτέρω αύξηση του ταμείου αυτού, 

και για την προσαρμογή των κανόνων με 

σκοπό να καταστεί δυνατή η πιο ευέλικτη 

και έγκαιρη κινητοποίησή του, ούτως 

ώστε να καλύπτεται ευρύτερο φάσμα 

καταστροφών με σοβαρές επιπτώσεις και 

να μειωθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ 

της καταστροφής και της διάθεσης των 

πόρων· ζητεί να ενισχυθεί η κοινοτική 

προσέγγιση για την πρόληψη 

καταστροφών με τη σύσταση ενός 

κατάλληλου για την πρόληψη 

χρηματοδοτικού πλαισίου, το οποίο θα 



 

AM\1130175EL.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

κινητοποιείται υπό τη μορφή ενεργειών 

για τη διόρθωση καταστάσεων που 

ενέχουν κινδύνους· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 27 

Τροπολογία  27 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Νικόλαος Χουντής, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 ια (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ια. εκφράζει τη βαθιά λύπη του για 

τον προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Πυλώνα και το έγγραφο προβληματισμού 

σχετικά με την κοινωνική διάσταση της 

Ευρώπης, τα οποία είναι παραπλανητικά, 

αόριστα και επιδιώκουν να αποσπάσουν 

την προσοχή από τις πολιτικές λιτότητας 

που είχαν καθοριστικό ρόλο στη βαθιά 

οικονομική κρίση στην ΕΕ και οδήγησαν 

σε έξαρση της επισφαλούς απασχόλησης 

και της ανισότητας μεταξύ γυναικών και 

ανδρών· καταδικάζει την πρόσφατα 

υποβληθείσα διοργανική διακήρυξη 

σχετικά με τον ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πυλώνα, με την οποία επιδιώκεται η 

επιβολή εναρμονισμένων χαμηλών 

προδιαγραφών κοινωνικών δικαιωμάτων 

σε ευρωπαϊκή κλίμακα, δια των οποίων 

αποδυναμώνονται τα εργασιακά και 

κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, 

με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της 

εκμετάλλευσης και της φτωχοποίησης 

των ανθρώπων, και την παράλληλη 

νομιμοποίηση αντικοινωνικών και 

αντιδημοκρατικών μέσων όπως το 

πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και η 

δημοσιονομική συνθήκη· υποστηρίζει ότι 

οι πραγματικές κοινωνικές πολιτικές 
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μπορούν να επιτευχθούν μόνο από μια 

άλλη Ευρώπη, η οποία θα έρχεται σε 

ρήξη με το πλαίσιο της λιτότητας, τις 

πολιτικές ανταγωνιστικότητας, την 

ελευθέρωση και απορρύθμιση της αγοράς 

εργασίας, οι οποίες υπονομεύουν τα 

κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα 

στα κράτη μέλη και οδηγούν σε μείωση 

των μισθών·  

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 28 

Τροπολογία  28 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Νικόλαος Χουντής, Fabio De Masi, Eleonora Forenza 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 ιβ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ιβ. καταδικάζει τα συνεχή βήματα 

προς τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ· 

απορρίπτει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Ασφαλείας και την Κοινή Εξωτερική 

Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας 

(ΚΕΠΠΑ) καθώς και την Κοινή Πολιτική 

Ασφαλείας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· ζητεί να 

τερματιστεί η συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ και 

απορρίπτει την τρέχουσα πολιτική 

επέκτασης του ΝΑΤΟ· επιμένει στην 

κατάργηση όλων των ξένων 

στρατιωτικών βάσεων στην Ευρώπη· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 29 

Τροπολογία  29 

Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 ιγ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ιγ. επικρίνει έντονα την πρόταση για 

έναν ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα που 

παρουσίασε η Επιτροπή, δεδομένου ότι 

πρόκειται απλώς για ένα εγχειρίδιο 

κοινωνικού πρωτοκόλλου, το οποίο δεν 

θα επιφέρει την αλλαγή αντίληψης που 

χρειάζεται επειγόντως η ΕΕ προκειμένου 

να αντιστραφεί η ανθρώπινη, κοινωνική 

και οικονομική κρίση· τονίζει ότι η 

θεσμοθετημένη κοινωνική ασφάλιση και 

οι ασφαλείς συμβάσεις εργασίας αορίστου 

χρόνου πρέπει να αποτελούν το 

αδιαμφισβήτητο νομικό μοντέλο που θα 

ακολουθείται στην κοινωνική Ευρώπη 

του μέλλοντος, και όχι τα σενάρια 

ευελιξίας που περιγράφονται στο έγγραφο 

προβληματισμού σχετικά με την 

κοινωνική διάσταση της Ευρώπης· 

υποστηρίζει ότι οι ουσιαστικές 

κοινωνικές πολιτικές για όλους τους 

ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ θα πρέπει 

να βασίζονται σε έναν πραγματικό 

κοινωνικό πυλώνα που κατοχυρώνει 

υποχρεωτικά ελάχιστα θεμελιώδη 

κοινωνικά δικαιώματα σε επίπεδο 

Ένωσης, με σαφή προτεραιότητα έναντι 

άλλων στόχων πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα 

προστατεύει το αδιαμφισβήτητο 
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δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν 

υψηλότερα κοινωνικά πρότυπα· 

υποστηρίζει ότι η κοινωνική Ευρώπη του 

μέλλοντος θα έρθει σε ρήξη με το πλαίσιο 

της λιτότητας και της 

ανταγωνιστικότητας, με την ελευθέρωση 

και απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, 

και θα δώσει προτεραιότητα στα 

ισχυρότερα δυνατά κοινωνικά και 

εργασιακά δικαιώματα, τόσο σε επίπεδο 

ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, 

μεταξύ των οποίων το δικαίωμα όλων να 

έχουν πρόσβαση σε καθολική κοινωνική 

ασφάλιση, το δικαίωμα ελάχιστου 

εισοδήματος για όλους για την προστασία 

από τη φτώχεια, το δικαίωμα στην 

απεργία και το δικαίωμα σε υψηλούς 

μισθούς βάσει τομεακών συλλογικών 

συμβάσεων για όλους τους εργαζόμενους 

ως τον κανόνα για την αξιοπρεπή 

εργασία· ζητεί, ως πρώτο βήμα προς την 

κατεύθυνση αυτή, την εισαγωγή στις 

συνθήκες ενός πρωτοκόλλου κοινωνικής 

προόδου, που θα επιβάλει την υπεροχή 

των κοινωνικών δικαιωμάτων έναντι 

οποιωνδήποτε κανόνων της εσωτερικής 

αγοράς ή δημοσιονομικών κανόνων· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 30 

Τροπολογία  30 

Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Eleonora 

Forenza, Barbara Spinelli 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, ECR, ALDE 

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2018 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 ιδ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ιδ. υπογραμμίζει ότι ο 

αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός 

Χάρτης και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 

που προβλέπει μηχανισμό συλλογικών 

αναφορών θα πρέπει να θέσουν τις βάσεις 

για έναν ελάχιστο πρότυπο προστασίας 

των θεμελιωδών κοινωνικών 

δικαιωμάτων στα κράτη μέλη και σε 

επίπεδο Ένωσης, και θα πρέπει επίσης να 

χρησιμεύσουν ως σημείο εκκίνησης για 

την επειγόντως απαιτούμενη κοινωνική 

και οικονομική ανοδική σύγκλιση μεταξύ 

ανθρώπων, μεταξύ περιφερειών και 

μεταξύ κρατών μελών· επαναλαμβάνει 

την έκκλησή του προς την Επιτροπή να 

εξετάσει τις ενέργειες που απαιτούνται 

για την προσχώρηση της Ένωσης στον 

αναθεωρημένο Χάρτη και να προτείνει 

χρονοδιάγραμμα για τον συγκεκριμένο 

στόχο· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα έχουν 

πάντοτε το αναφαίρετο δικαίωμα να 

εφαρμόζουν υψηλότερα κοινωνικά 

πρότυπα· 

Or. en 

 

 


