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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

10. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο 

επίκνλεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο 

ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ηδίσο όζνλ 

αθνξά ηα πςειά επίπεδα δεκόζηνπ θαη 

ηδησηηθνύ ρξένπο θαη ηα κεγάια 

ειιείκκαηα ζην ηζνδύγην ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ, θαζώο θαη ηνπο 

ππεξβνιηθνύο θηλδύλνπο ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηθό θιάδν θαη εηδηθόηεξα 

ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα, αθόκε 

πεξηζζόηεξν όζνλ αθνξά απηνύο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηδξύκαηα πνπ είλαη 

ππεξβνιηθά κεγάια γηα λα θαηαξξεύζνπλ· 

ηνλίδεη όηη ν θαύινο θύθινο δεκόζηνπ θαη 

ηξαπεδηθνύ ρξένπο δελ έρεη αθόκε επηιπζεί 

θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί απεηιή γηα ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

ζηαζεξόηεηα· επηζεκαίλεη όηη ηα 

πιενλάζκαηα ζην ηζνδύγην ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ ελέρνπλ δηαθνξεηηθνύο 

θηλδύλνπο απ’ ό,ηη ηα ειιείκκαηα, θαη 

ηνλίδεη ηελ επηδείλσζε ησλ απνθιίζεσλ 

εληόο ηεο Έλσζεο θαη ηεο επξσδώλεο, νη 

νπνίεο απεηινύλ ηε ζπλνρή θαη ηε 

ζπλεθηηθόηεηα ησλ επξσπατθώλ ηνκεαθώλ 

πνιηηηθώλ· 

10. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο 

επίκνλεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο 

ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ηδίσο όζνλ 

αθνξά ηα πςειά επίπεδα δεκόζηνπ θαη 

ηδησηηθνύ ρξένπο θαη ηα κεγάια 

ειιείκκαηα ζην ηζνδύγην ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ, θαζώο θαη ηνπο 

ππεξβνιηθνύο θηλδύλνπο ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηθό θιάδν θαη εηδηθόηεξα 

ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα, αθόκε 

πεξηζζόηεξν όζνλ αθνξά απηνύο πνπ 

πξνέξρνληαη από ηδξύκαηα πνπ είλαη 

ππεξβνιηθά κεγάια γηα λα θαηαξξεύζνπλ· 

ηνλίδεη όηη ν θαύινο θύθινο δεκόζηνπ θαη 

ηξαπεδηθνύ ρξένπο δελ έρεη αθόκε επηιπζεί 

θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί απεηιή γηα ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

ζηαζεξόηεηα· επηζεκαίλεη όηη ηα 

ππεξβνιηθά πιενλάζκαηα ζην ηζνδύγην 

ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ελέρνπλ ζνβαξνύο 

θηλδύλνπο πνπ πξέπεη λα αληηκεηωπηζηνύλ 

θαιύηεξα, θαη ηνλίδεη ηελ επηδείλσζε ησλ 

απνθιίζεσλ εληόο ηεο Έλσζεο θαη ηεο 

επξσδώλεο, νη νπνίεο απεηινύλ ηε ζπλνρή 

θαη ηε ζπλεθηηθόηεηα ησλ επξσπατθώλ 

ηνκεαθώλ πνιηηηθώλ· 
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  17α. δεηεί λα ππάξμεη ξηδηθή ζηξνθή από 

ηηο πνιηηηθέο ιηηόηεηαο πξνο έλα λέν 

βηώζηκν θαη δεκνθξαηηθό πιαίζην πνπ ζα 

επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε λα εθαξκόδνπλ 

ηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ θξίλνπλ 

αλαγθαίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ηεο 

θηώρεηαο θαη ηεο θνηλωληθννηθνλνκηθώλ 

αληζνηήηωλ, κεηαμύ άιιωλ κέζω 

δεκόζηωλ επελδύζεωλ ζε Ε&Α θαη ηελ 

θαηλνηνκία, θαζώο θαη κέηξα γηα ηε 

ζηήξημε ηωλ κηθξώλ θαη κεζαίωλ 

επηρεηξήζεωλ· 
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  20α. δεηεί ηε ζέζπηζε ελόο πνιπκεξνύο 

δηεζλνύο πιαηζίνπ γηα θνύξεκα ηνπ 

ρξένπο πνπ ζα παξέρεη νπζηαζηηθή 

ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο κέζω ηεο 

αθύξωζεο ή ηεο κείωζεο ηνπ απερζνύο 

θαη παξάλνκνπ δεκόζηνπ ρξένπο, 

πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ζε βηώζηκα 

επίπεδα· 
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  22α. δεηεί ηε ζέζπηζε ξήηξαο γηα ηελ 

απνρώξεζε ελόο θξάηνπο κέινπο από ηελ 

επξωδώλε θαη ηελ επέθηαζε ηεο ξήηξαο 

απηνεμαίξεζεο, κέζω αλαζεώξεζεο ηεο 

Σπλζήθεο· 
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  23α. δεηεί ηελ αληηθαηάζηαζε όιωλ ηωλ 

πθηζηάκελωλ δεκνζηνλνκηθώλ θαλόλωλ 

κε θνηλωληθνύο θαη καθξννηθνλνκηθνύο 

δείθηεο, κέζω ηεο ξηδηθήο αλαζεώξεζεο 

ηωλ Σπλζεθώλ, ηνπ Σπκθώλνπ 

Σηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ηνπ 

εμάπηπρνπ νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο 

θαζώο θαη ηεο δεύηεξεο δέζκεο 

νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ 

ζπκθώλνπ· 
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