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 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 31 

Τροπολογία  31 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 ιε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ιε. τονίζει ότι απαιτείται κοινή δράση 

για την επίλυση των προβλημάτων των 

πολιτών και την αντιμετώπιση των 

προκλήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

των κοινωνιών μας, όπως η 

αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού, η 

εξασφάλιση και η βελτίωση κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών προτύπων, υψηλής 

ποιότητας και οικονομικά προσιτών 

δημόσιων υπηρεσιών για όλους, η 

διασφάλιση οικονομικά προσιτού 

ενεργειακού εφοδιασμού, μεταφορών και 

επικοινωνιών, η προώθηση της ισότητας 

και των υψηλών προτύπων στην 

εκπαίδευση, η διασφάλιση του κράτους 

δικαίου και της δημοκρατικής 

συμμετοχής των πολιτών στις 

διαδικασίες λήψης πολιτικών 

αποφάσεων, η καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής, η προώθηση του 

δίκαιου εμπορίου, η καταπολέμηση της 

φοροαποφυγής και η ανακατανομή του 

πλούτου από τους φτωχούς προς τους 

πλούσιους, και η συμβολή στην ειρηνική 

και δίκαιη επίλυση διεθνών συγκρούσεων 

και στη διεθνή συνεργασία με βάση το 

διεθνές δίκαιο· 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 32 

Τροπολογία  32 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, 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 ιστ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ιστ. πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής 

είναι η πιο ορατή, απτή και μετρήσιμη 

έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 

και δικαιοσύνης και έχει συμβάλει 

καθοριστικά στον μετριασμό των 

αρνητικών επιπτώσεων της 

παγκοσμιοποίησης καθώς και της 

πρόσφατης κρίσης εντός της ΕΕ· 

υπογραμμίζει ότι η αρχή της αλληλεγγύης 

αποτελεί βασική αξία και θεμελιώδη 

παράγοντα για την κοινωνική συνοχή 

στην ΕΕ· προτρέπει την Επιτροπή να 

υποστηρίξει για μετά το 2020 μια ισχυρή 

πολιτική συνοχής βάσει επιχορηγήσεων 

και με κύριους στόχους την 

περιβαλλοντική, κοινωνική, οικονομική 

και εδαφική συνοχή για όλες τις 

περιφέρειες τόσο με αστική όσο και με 

αγροτική διάσταση και με ισχυρή εστίαση 

στην ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία· 

επιμένει ότι η διάθεση κονδυλίων του 

προϋπολογισμού της τρέχουσας περιόδου 

για όλες τις κατηγορίες περιφερειών, 

πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθεί, με 

ισχυρή προσήλωση στην αρχή της 

εταιρικής σχέσης· απορρίπτει 

κατηγορηματικά τις μακροοικονομικές 

προϋποθέσεις· καλεί την Επιτροπή να 
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υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την 

πολιτική συνοχής μετά το 2020 και το 

επόμενο ΠΔΠ έως τις αρχές του 2018, 

ώστε να καταστήσει δυνατή μια ομαλή 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο 

ΕΕ, καθώς και προβλεφθεί επαρκής 

χρόνος για να προσαρμοστούν τα κράτη 

μέλη και οι περιφέρειες και να 

εφαρμόσουν αλλαγές στην πολιτική τους·  

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 33 

Τροπολογία  33 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 ιζ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ιζ. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 

για το γεγονός ότι μεταξύ του 2010 και 

του 2014 οι επενδύσεις στην εκπαίδευση 

έπεσαν κατά 2,5 % στην ΕΕ συνολικά· 

καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την 

άρση των φραγμών για όσους υποβάλλουν 

αίτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά και 

πολιτιστικά προγράμματα όπως τα 

Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη», 

ιδίως για τους φοιτητές με χαμηλότερο 

εισόδημα, τα άτομα με αναπηρίες, τους 

εκπαιδευόμενους από απομακρυσμένες 

περιφέρειες και τους συμμετέχοντες που 

ενδέχεται να πληγούν από το Brexit· 

εκφράζει τη λύπη του για την 

αντικατάσταση συστημάτων υποτροφιών 

από τον μηχανισμό εγγύησης 

σπουδαστικών δανείων και καλεί την 

Επιτροπή να επανεξετάσει την εν λόγω 

πρόταση· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 34 

Τροπολογία  34 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 ιη (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ιη. καλεί την Επιτροπή να 

υπερασπίζεται κατά προτεραιότητα το 

ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, το οποίο 

προβλέπει, ως δικαίωμα, την ισότητα 

ενώπιον του νόμου για όλους τους 

πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των 

γυναικών, των ατόμων ΛΟΑΔΜ και των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες, στην 

χρηματοδοτούμενη από το κράτος 

παιδική μέριμνα, υγειονομική περίθαλψη, 

εκπαίδευση και φροντίδα ηλικιωμένων·  

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 35 

Τροπολογία  35 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 ιθ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2ιθ. επιμένει ότι πρέπει να ενισχυθεί η 

αντιπροσωπευτική και συμμετοχική 

δημοκρατία, με διακριτό χώρο για τη 

συμμετοχή των πολιτών πέραν των 

εκλογών, επιτρέποντας την ανάπτυξη 

μιας πολύμορφης κοινωνίας των πολιτών· 

παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει 

σοβαρά υπόψη τη συμμετοχή των 

πολιτών στις διάφορες δημοκρατικές 

εκφάνσεις της, και να σεβαστεί κάθε νέο 

δημοψήφισμα για θέματα της ΕΕ· ζητεί 

να διαφυλαχτεί το αναφαίρετο δικαίωμα 

των λαών να συζητούν και να εκφράζουν 

τη βούλησή τους· απορρίπτει, στο 

πλαίσιο αυτό, το επιχείρημα του 

αναπόφευκτου· 

 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 36 

Τροπολογία  36 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 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 κ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2κ. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 

πρόταση για αναθεώρηση της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με 

βάση τα συμπεράσματα της έκθεσης 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 37 

Τροπολογία  37 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Νικόλαος Χουντής, 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 κα (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2κα. υπογραμμίζει ότι το νερό είναι 

δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα· ζητεί 

από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία 

για την εφαρμογή του ανθρώπινου 

δικαιώματος στο νερό και την 

αποχέτευση, όπως αναγνωρίζεται από τα 

Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την 

προώθηση της παροχής νερού και 

αποχέτευσης ως βασικών δημόσιων 

υπηρεσιών για όλους· ζητεί να θεσπιστεί 

νομοθεσία της ΕΕ η οποία θα εξαιρεί την 

υδροδότηση και την πρόσβαση σε 

υγειονομικές υπηρεσίες από την 

ιδιωτικοποίηση και την ελευθέρωση των 

ρυθμίσεων και η οποία θα απαιτεί από τις 

κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να 

παρέχουν σε όλους τους πολίτες 

πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, 

πόσιμου νερού και υγειονομικές 

υπηρεσίες· προτρέπει την ΕΕ να εντείνει 

τις προσπάθειές της για την επίτευξη 

καθολικής πρόσβασης σε ύδρευση και 

υγειονομικές υπηρεσίες· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 38 

Τροπολογία  38 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Νικόλαος Χουντής, 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 κβ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2κβ. προτείνει, με στόχο την εξάλειψη 

της ενεργειακής ένδειας στην Ευρώπη, να 

θεσπιστεί στην ενωσιακή νομοθεσία το 

δικαίωμα στην ενέργεια για όλους τους 

πολίτες δυνάμει του οποίου θα 

απαγορεύεται η διακοπή της σύνδεσης 

των ευάλωτων καταναλωτών σε κρίσιμες 

περιόδους· ζητεί να σταματήσει η 

σταδιακή κατάργηση των ρυθμιζόμενων 

τιμών στον τομέα της ενέργειας για τα 

νοικοκυριά, και στηρίζει τα κοινωνικά 

τιμολόγια για τους ευάλωτους 

καταναλωτές· ζητεί μεγάλο ποσοστό των 

δημοσίων επενδύσεων στην ενεργειακή 

απόδοση να διατεθεί για μέτρα που έχουν 

αποδέκτες τα νοικοκυριά χαμηλού 

εισοδήματος και να εξασφαλισθεί ότι τα 

νοικοκυριά αυτά δεν θα επιβαρύνονται με 

πρόσθετες δαπάνες στέγασης ή 

λογαριασμούς· 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 39 

Τροπολογία  39 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Νικόλαος Χουντής, 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 κε (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  2κε. ζητεί την κατάρτιση πολιτικής της 

ΕΕ που θα εφαρμόζει πλήρως το άρθρο 

35 του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ, το οποίο ορίζει ότι 

κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει 

πρόσβαση στην πρόληψη σε θέματα 

υγείας και να απολαύει ιατρικής 

περίθαλψης, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στις εθνικές 

νομοθεσίες και πρακτικές· καταδικάζει 

το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα των 

μέτρων λιτότητας, τα δημόσια 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 

έχουν πληγεί σοβαρά στα κράτη μέλη της 

ΕΕ, και ιδίως στην Ελλάδα· τονίζει ότι η 

ιδιωτικοποίηση των νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων οδήγησε στη δημιουργία ενός 

συστήματος υγείας δύο κατηγοριών το 

οποίο υπάγει την υγεία στα συμφέροντα 

του κεφαλαίου· 

Or. en 



 

AM\1130177EL.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Τροπ. 40 

Τροπολογία  40 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Δημήτριος 

Παπαδημούλης, Νικόλαος Χουντής, 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 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  3α. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της να κάνουν πράξη το δικαίωμα 

σε ικανοποιητική στέγαση, 

εξασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των 

ανθρώπων σε ποιοτική και οικονομικά 

προσιτή στέγαση επαρκούς μεγέθους και 

να αποτρέψουν και να περιορίσουν την 

απουσία στέγης, με στόχο τη σταδιακή 

εξάλειψή της· προτρέπει την ΕΕ και τα 

κράτη μέλη της να θεσπίσουν νόμους 

και/ή άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, ώστε 

να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε 

κοινωνική στέγαση ή επαρκή επιδόματα 

στέγασης σε όσους έχουν ανάγκη, 

συμπεριλαμβανομένων προφανώς των 

αστέγων ανθρώπων και οικογενειών, και 

η προστασία των ευάλωτων ατόμων και 

των φτωχών νοικοκυριών έναντι της 

έξωσης ή η πρόβλεψη κατάλληλης 

εναλλακτικής στέγασης· ζητεί η 

προσφορά στέγης να συνδυάζεται με 

σχετικές κοινωνικές υπηρεσίες που θα 

προωθούν την κοινωνική και οικονομική 

ένταξη· ζητεί να ληφθούν 

αποτελεσματικά μέτρα που θα βοηθούν 

τους νέους με χαμηλά εισοδήματα να 

δημιουργήσουν το δικό τους νοικοκυριό· 

επισημαίνει τις επενδύσεις σε ενεργειακά 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

αποδοτικές κοινωνικές κατοικίες ως 

προσέγγιση επωφελή για όλους, για την 

απασχόληση, το περιβάλλον, τη μείωση 

της ενεργειακής φτώχειας και την 

υλοποίηση των κοινωνικών 

δικαιωμάτων· ζητεί να ενισχυθεί η χρήση 

των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών 

μέσων για την υποστήριξη της αστικής 

ανανέωσης και την παροχή οικονομικά 

προσιτής, προσβάσιμης και ενεργειακά 

αποδοτικής στέγασης και την προώθηση 

της κοινωνικής στέγασης σε περιφέρειες 

όπου η δραστηριότητα αυτή δεν είναι 

επαρκώς ανεπτυγμένη· ζητεί να 

εξαλειφθούν όλες οι μορφές 

ποινικοποίησης της φτώχειας, όπως η 

επιβολή άδικων κυρώσεων στην απουσία 

στέγης ή σε άλλες μορφές υλικής 

στέρησης· 

Or. en 

 

 


