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2. επηζεκαίλεη φηη ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο πνπ πεξηιάκβαλαλ 

ζπζηάζεηο πνιηηηθήο βαζίζηεθαλ ζε 

νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο νη νπνίεο δελ 

είραλ ζπλππνινγίζεη ηε ρακειή αλάπηπμε 

θαη ηνλ ρακειφ πιεζσξηζκφ πνπ 

ζεκεηψζεθαλ σο ζπλέπεηα ησλ 

εκπξνζζνβαξώλ κέηξσλ ιηηόηεηαο θαη 

ηεο ππεξβνιηθά ρακειήο εθηίκεζεο ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πνιιαπιαζηαζηή ζε έλα πεξηβάιινλ 

ραξαθηεξηδφκελν απφ ζνβαξή 

ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή θαζώο θαη 

από ηε ζεκαζία ησλ δεπηεξνγελώλ 

επηπηώζεσλ ζηα θξάηε κέιε ζε κηα 

πεξίνδν ζπγρξνληζκέλεο εμπγίαλζεο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ απνπιεζσξηζηηθό 

αληίθηππν ησλ ζσξεπηηθώλ θαη 

ηαρύξπζκσλ δηαξζξσηηθώλ 

κεηαξξπζκίζεσλ·  

2. επηζεκαίλεη φηη νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο 

πνιηηηθήο πνπ πεξηιάκβαλαλ ζπζηάζεηο 

πνιηηηθήο βαζίζηεθαλ ζε νηθνλνκηθέο 

πξνβιέςεηο νη νπνίεο δελ είραλ 

ζπλππνινγίζεη ηε ρακειή αλάπηπμε θαη 

ηνλ ρακειφ πιεζσξηζκφ πνπ ζεκεηψζεθαλ 

σο ζπλέπεηα ηεο αξγήο πξνόδνπ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

ηεο θνξνινγηθήο απάηεο, θαζώο θαη ηεο 

θαζπζηέξεζεο ζηε δηάξξεμε ηεο 

ζύλδεζεο ησλ ηξαπεδώλ κε ην δεκόζην 

ρξένο θαη ηεο γεθύξσζεο ηνπ ράζκαηνο 

ησλ επελδύζεσλ, θαη ηεο ππεξβνιηθά 

ρακειήο εθηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πνιιαπιαζηαζηή ζε έλα 

πεξηβάιινλ ραξαθηεξηδφκελν απφ ζνβαξή 

ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή· 
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3. επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ε Επηηξνπή, 

ζην πιαίζην ησλ ζπζηάζεσλ αλά ρψξα 

(ΣΑΧ) γηα ην 2015, εζηηάδεη ζηηο ηέζζεξηο 

θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε: ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ, 

πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ζηηο αγνξέο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη 

εξγαζίαο, δεκνζηνλνκηθή επζχλε θαη 

βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

απαζρφιεζε· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ ελ 

ιφγσ θηλεηήξησλ δπλάκεσλ ηεο αλάπηπμεο, 

κεηαμχ άιισλ ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε 

ζηξαηεγηθή «Επξψπε 2020» θαη ηνπ 

γεληθνχ ζηφρνπ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΕΕ· 

επηζεκαίλεη φηη απηφ πξέπεη λα γίλεη ρσξίο 

λα απνδπλακσζεί ε πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ή λα ππνλνκεπηεί ην 

επξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν· 

3. επηθξνηεί ην γεγνλφο φηη ε Επηηξνπή, 

ζην πιαίζην ησλ ζπζηάζεσλ αλά ρψξα 

(ΣΑΧ) γηα ην 2015, εζηηάδεη ζηηο ηέζζεξηο 

θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε: ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ, 

πινπνίεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ζηηο αγνξέο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη 

εξγαζίαο, δεκνζηνλνκηθή επζχλε θαη 

βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

απαζρφιεζε· ηνλίδεη ηε ζεκαζία ησλ ελ 

ιφγσ θηλεηήξησλ δπλάκεσλ ηεο αλάπηπμεο, 

κεηαμχ άιισλ ζην πιαίζην ηεο επίηεπμεο 

ησλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε 

ζηξαηεγηθή «Επξψπε 2020» θαη ηνπ 

γεληθνχ ζηφρνπ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΕΕ· 

επηζεκαίλεη φηη απηφ πξέπεη λα γίλεη ρσξίο 

λα ππνλνκεπηεί ην επξσπατθφ θνηλσληθφ 

κνληέιν ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο· 
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4. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηε λέα 

πξνζέγγηζε ηεο Επηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Επξσπατθνχ Εμακήλνπ, ην γεγνλφο δειαδή 

φηη δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε έλαλ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πην ζεκαληηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη πξνθιήζεσλ, θαη νη 

αλαιχζεηο γηα θάζε ρψξα θαη γηα ηε δψλε 

ηνπ επξψ δεκνζηεχνληαη ηξεηο κήλεο 

λσξίηεξα απ’ φ,ηη ηα πξνεγνχκελα έηε· ζην 

πιαίζην απηφ, ιακβάλνληαο ππφςε ην λέν 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Επξσπατθνχ 

Εμακήλνπ, θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη ησλ ινηπψλ 

ζρεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κε 

πεξηζζφηεξν δηαξζξσκέλν ηξφπν· ζπληζηά 

φιεο νη κείδνλεο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη αιιαγέο πνπ πξνσζνχλ 

νη ΣΑΧ λα ζπλνδεχνληαη απφ εθηίκεζε 

ησλ θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ, ε νπνία ζα 

αθνξά ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο· 

4. ιακβάλεη ππφ ζεκείσζε ηε λέα 

πξνζέγγηζε ηεο Επηηξνπήο φζνλ αθνξά ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

Επξσπατθνχ Εμακήλνπ, ην γεγνλφο δειαδή 

φηη δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε έλαλ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πην ζεκαληηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ θαη πξνθιήζεσλ, θαη νη 

αλαιχζεηο γηα θάζε ρψξα θαη γηα ηε δψλε 

ηνπ επξψ δεκνζηεχνληαη ηξεηο κήλεο 

λσξίηεξα απ’ φ,ηη ηα πξνεγνχκελα έηε· ζην 

πιαίζην απηφ, ιακβάλνληαο ππφςε ην λέν 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Επξσπατθνχ 

Εμακήλνπ, θαιεί ηα θξάηε κέιε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη ησλ ινηπψλ 

ζρεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κε 

πεξηζζφηεξν δηαξζξσκέλν ηξφπν· ζπληζηά 

φιεο νη κείδνλεο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη αιιαγέο πνπ πξνσζνχλ 

νη ΣΑΧ λα ζπλνδεχνληαη απφ εθηίκεζε 

θόζηνπο σθέιεηαο , ε νπνία ζα αθνξά ηηο 

βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο· 
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8. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε 

ην Επξσπατθφ Τακείν Σηξαηεγηθψλ 

Επελδχζεσλ (ΕΤΣΕ), κε ζθνπφ ηελ 

ηφλσζε ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ, κέζσ, κεηαμχ άιισλ, ησλ 

εζληθψλ ηξαπεδψλ πξνψζεζεο, ζηελ ΕΕ, 

σο ζεηηθφ δείγκα θαη θαιεί φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί θπξίσο ε 

πξφζβαζε ησλ ΜΜΕ ζε ρξεκαηνδφηεζε· 

θξνλεί φηη νη θύξηνη ζηόρνη ησλ ζρεδίσλ 

πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε απφ ην ΕΤΣΕ ζα 

πξέπεη λα είλαη ε δεκηνπξγία αμηνπξεπώλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα πνηνηηθή απαζρόιεζε θαη ε 

επίηεπμε θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

εδαθηθήο ζπλνρήο· επηζεκαίλεη ηελ 

αλάγθε, όπνπ απηό είλαη δπλαηόλ, λα 

ελζαξξπλζνύλ θνηλσληθέο επελδύζεηο κε 

ζηόρν ηελ πξνώζεζε ελόο ζεηηθνύ 

θνηλσληθνύ αληίθηππνπ θαη ηε κείσζε 

ησλ αληζνηήησλ, κεηαμύ άιισλ, κε ηε 

βειηίσζε ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

απαζρόιεζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

κεηνλεθηνύλησλ αηόκσλ· θαιεί ηα θξάηε 

κέιε λα ζπλεξγαζηνύλ ζηελά κε ηηο 

ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο γηα ηελ 

8. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαλνληζκνχ ζρεηηθά κε 

ην Επξσπατθφ Τακείν Σηξαηεγηθψλ 

Επελδχζεσλ (ΕΤΣΕ), κε ζθνπφ ηελ 

ηφλσζε ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ, κέζσ, κεηαμχ άιισλ, ησλ 

εζληθψλ ηξαπεδψλ πξνψζεζεο, ζηελ ΕΕ, 

σο ζεηηθφ δείγκα θαη θαιεί φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί θπξίσο ε 

πξφζβαζε ησλ ΜΜΕ ζε ρξεκαηνδφηεζε· 

θξνλεί φηη ηα ζρέδηα πνπ ιακβάλνπλ 

ζηήξημε απφ ην ΕΤΣΕ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

πςειή θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αμία, λα 

πξνζειθύνπλ ηδησηηθά θεθάιαηα κε ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ αλεπαξθεηώλ ηεο 

αγνξάο θαη λα ζηνρεύνπλ ζε βαζηθνύο 

ηνκείο πνπ εληζρύνπλ ηελ αλάπηπμε, 

εηδηθόηεξα κε ηε ζηήξημε ησλ ΜΜΕ θαη 

ησλ εηαηξεηώλ κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο· 
ζεσξεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ επηηπρία 

απηνχ ηνπ ζρεδίνπ επελδχζεσλ θαη, 

ζπλεπψο, ζα εξγαζηεί κε ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή επαγξχπλεζε γηα ηελ πινπνίεζή 

ηνπ, θαη ηδίσο κε ζθνπφ λα απνηξαπνχλ νη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο επελδπηηθέο 

δαπάλεο θαη ηα δεκφζηα ρξέε ησλ θξαηψλ 

κειψλ· ηνλίδεη ην ξφιν πνπ έρεη 

δηαδξακαηίζεη ην Κνηλνβνχιην γηα ηελ 
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πξνώζεζε δεμακελώλ έξγσλ θαη 

επελδπηηθώλ πιαηθόξκσλ· ζεσξεί 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ επηηπρία απηνχ 

ηνπ ζρεδίνπ επελδχζεσλ θαη, ζπλεπψο, ζα 

εξγαζηεί κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

επαγξχπλεζε γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ, θαη 

ηδίσο κε ζθνπφ λα απνηξαπνχλ νη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο επελδπηηθέο 

δαπάλεο θαη ηα δεκφζηα ρξέε ησλ θξαηψλ 

κειψλ· ηνλίδεη ην ξφιν πνπ έρεη 

δηαδξακαηίζεη ην Κνηλνβνχιην γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηελ αλαθαηαλνκή απφ ην 

πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020 θαη ηε 

δηεπθφιπλζε «Σπλδένληαο ηελ Επξψπε» 

ζην πιαίζην ηνπ ΕΤΣΕ· επαλαιακβάλεη ηε 

δέζκεπζή ηνπ γηα κείσζε ησλ πεξηθνπψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο δηαδηθαζίαο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· 

ειαρηζηνπνίεζε ηελ αλαθαηαλνκή απφ ην 

πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020 θαη ηε 

δηεπθφιπλζε «Σπλδένληαο ηελ Επξψπε» 

ζην πιαίζην ηνπ ΕΤΣΕ· επαλαιακβάλεη ηε 

δέζκεπζή ηνπ γηα κείσζε ησλ πεξηθνπψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηήζηαο δηαδηθαζίαο 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ· 

Or. en 
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9. επηζεκαίλεη φηη ε θηιναλαπηπμηαθή 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πνπ νδεγεί ζε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη ρακειφηεξα επίπεδα 

δαλεηζκνχ, είλαη απαξαίηεηε ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο φξνπο ηνπ 

Σπκθψλνπ Σηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΣΣΑ)· ζεκεηώλεη ηελ εξκελεπηηθή 

αλαθνίλσζε ηεο Επηηξνπήο ζρεηηθά κε 

ηελ επειημία ζην ΣΣΑ, ε νπνία απνζθνπεί 

ζηελ απνζαθήληζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηεο ξήηξαο επελδύζεσλ θαη επηηξέπεη 

έλαλ νξηζκέλν βαζκό πξνζσξηλήο 

επειημίαο ζην πξνιεπηηθό ζθέινο ηνπ 

ΣΣΑ· 

9. επηζεκαίλεη φηη ε θηιναλαπηπμηαθή 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, πνπ νδεγεί ζε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη ρακειφηεξα επίπεδα 

δαλεηζκνχ, είλαη απαξαίηεηε ζε νξηζκέλα 

θξάηε κέιε, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο φξνπο ηνπ 

Σπκθψλνπ Σηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΣΣΑ) θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, λα 

ζηακαηήζνπλ λα επηβαξύλνπλ ηε λέα θαη 

ηηο κειινληηθέο γελεέο· 

 

Or. en 



 

AM\1076543EL.doc  PE570.900v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

21.10.2015 A8-0307/19 

Τροπολογία  19 

Nils Torvalds 

εμ νλφκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE 

 

Έκθεση A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Επξσπατθφ εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: εθαξκνγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 10 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

10. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο 

επίκνλεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο 

ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηα πςειά επίπεδα δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ρξένπο θαη ηα κεγάια 

ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηνπο 

ππεξβνιηθνχο θηλδχλνπο ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηθφ θιάδν θαη εηδηθφηεξα 

ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα, αθφκε 

πεξηζζφηεξν φζνλ αθνξά απηνχο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα πνπ είλαη 

ππεξβνιηθά κεγάια γηα λα θαηαξξεχζνπλ· 

ηνλίδεη φηη ν θαχινο θχθινο δεκφζηνπ θαη 

ηξαπεδηθνχ ρξένπο δελ έρεη αθφκε επηιπζεί 

θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί απεηιή γηα ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα· 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 φζνλ 

αθνξά ηα πςειά επίπεδα δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ρξένπο θαη ηα κεγάια 

ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηνπο 

ππεξβνιηθνχο θηλδχλνπο ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηθφ θιάδν θαη εηδηθφηεξα 

ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα, αθφκε 

πεξηζζφηεξν φζνλ αθνξά απηνχο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα πνπ είλαη 

ππεξβνιηθά κεγάια γηα λα θαηαξξεχζνπλ· 

ηνλίδεη φηη ν θαχινο θχθινο δεκφζηνπ θαη 

ηξαπεδηθνχ ρξένπο δελ έρεη αθφκε επηιπζεί 

θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί απεηιή γηα ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα· θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ην 

Σπκβνύιην λα θαηαξγήζνπλ ζηαδηαθά ηε 

ζηάζκηζε κεδεληθνύ θηλδύλνπ ησλ 

θξαηηθώλ νκνιόγσλ· 
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13. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα βειηησζεί 

ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ΕΕ, 

θαζψο θαη λα εληζρπζνχλ ηα επίπεδα 

παξαγσγηθφηεηαο, κέζα απφ έλα 

ηζνξξνπεκέλν κίγκα δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηλνηνκίαο· ηνλίδεη φηη ε εληαία αγνξά ηεο 

ΕΕ εμαθνινπζεί λα είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε θαη φηη ε νηθνλνκία ηεο 

Έλσζεο πάζρεη απφ έιιεηςε θαηλνηνκίαο, 

παξφιν πνπ ε θαηλνηνκία απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα αλάπηπμεο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο, θαη φηη επνκέλσο, είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΕΕ· ζεκεηψλεη, 

ζην πιαίζην απηφ, ηελ πξφηαζε πνπ 

πεξηέρεηαη ζηελ έθζεζε ησλ πέληε 

Πξνέδξσλ· ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

θαηάιιειεο ξχζκηζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ΕΤΣΕ· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, 

ηελ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο, ηελ 

εμάιεηςε ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ, (φπνπ 

θάηη ηέηνην δελ ζα κπνξνχζε λα 

ππνλνκεχζεη ηελ απαξαίηεηε πξνζηαζία 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ), 

ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ αχμεζε 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηθαηνζχλεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ, κέηξα θαηά ηεο θνξναπνθπγήο, ηεο 

13. ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα βειηησζεί 

ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ΕΕ, 

θαζψο θαη λα εληζρπζνχλ ηα επίπεδα 

παξαγσγηθφηεηαο, κέζα απφ έλα 

ηζνξξνπεκέλν κίγκα δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ πνιηηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηλνηνκίαο· ηνλίδεη φηη ε εληαία αγνξά ηεο 

ΕΕ εμαθνινπζεί λα είλαη 

θαηαθεξκαηηζκέλε θαη φηη ε νηθνλνκία ηεο 

Έλσζεο πάζρεη απφ έιιεηςε θαηλνηνκίαο, 

παξφιν πνπ ε θαηλνηνκία απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα αλάπηπμεο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο, θαη φηη επνκέλσο, είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΕΕ· ζεκεηψλεη, 

ζην πιαίζην απηφ, ηελ πξφηαζε πνπ 

πεξηέρεηαη ζηελ έθζεζε ησλ πέληε 

Πξνέδξσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ΟΝΕ 

θαη ηε ζέζπηζε ελόο ζπζηήκαηνο αξρώλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ζηε 

δώλε ηνπ επξώ· ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία 

ηεο θαηάιιειεο ξχζκηζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ΕΤΣΕ· δεηεί, σο εθ ηνχηνπ, 

ηελ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο, ηελ 

εμάιεηςε ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ, (φπνπ 

θάηη ηέηνην δελ ζα κπνξνχζε λα 

ππνλνκεχζεη ηελ απαξαίηεηε πξνζηαζία 

ησλ θαηαλαισηψλ), ηε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο 
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θνξνδηαθπγήο θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

παξαδείζσλ, θαη ηε κεηαξξχζκηζε ησλ 

θνξνινγηθψλ θαη λνκηθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ· ηνλίδεη φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα απνθεχγνληαη νη πνιηηηθέο 

εληαίαο αληηκεηψπηζεο· ηνλίδεη φηη ε 

πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα 

δηαθπβέξλεζεο απνηειεί βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ζε πνιιά θξάηε κέιε· 

ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο, ε νπνία είλαη επηδήκηα 

γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ΕΕ θαη νδεγεί ζε 

αζέκηην αληαγσληζκφ θαη ζηξεβιψζεηο ηεο 

αγνξάο, κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξε 

έιιεηςε θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο· σο εθ 

ηνχηνπ, δεηεί ηελ ηαρεία έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηεο επξσπατθήο πιαηθφξκαο 

θαηά ηεο αδήισηεο εξγαζίαο· 

θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 

δηθαηνζχλεο ησλ θξαηψλ κειψλ, κέηξα 

θαηά ηεο θνξναπνθπγήο, ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

παξαδείζσλ, θαη ηε κεηαξξχζκηζε ησλ 

θνξνινγηθψλ θαη λνκηθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ· ηνλίδεη φηη είλαη 

ζεκαληηθφ λα απνθεχγνληαη νη πνιηηηθέο 

εληαίαο αληηκεηψπηζεο· ηνλίδεη φηη ε 

πνηνηηθή βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα 

δηαθπβέξλεζεο απνηειεί βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ζε πνιιά θξάηε κέιε· 

ππελζπκίδεη ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο, ε νπνία είλαη επηδήκηα 

γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ΕΕ θαη νδεγεί ζε 

αζέκηην αληαγσληζκφ θαη ζηξεβιψζεηο ηεο 

αγνξάο, κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξε 

έιιεηςε θνηλσληθήο θαη εξγαζηαθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο· σο εθ 

ηνχηνπ, δεηεί ηελ ηαρεία έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηεο επξσπατθήο πιαηθφξκαο 

θαηά ηεο αδήισηεο εξγαζίαο· 
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17. ηνλίδεη ηνλ ξφιν ησλ επέιηθησλ 

αγνξψλ εξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο αλεξγίαο, κε ηελ ηαπηφρξνλε 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ρσξίο λα ππνλνκεπζνχλ ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα αζθαιή, επαξθψο ακεηβφκελε 

απαζρφιεζε ζηελ ΕΕ· ζεκεηψλεη, ηδίσο, 

ηελ αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο δείθηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα 

παξάδεηγκα, ηα επίπεδα ησλ κηζζψλ απφ 

ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ 

θαηαρξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, κε πάξα πνιχ ζπρλά ηελ κε 

επηζπκεηή πξνζθνξά ζπκβάζεσλ αζηηθνχ 

δηθαίνπ αληί ζπκβάζεσλ εξγαζίαο· δεηεί 

λα κεηαηνπηζηεί ε θνξνινγία απφ ηνλ 

ζπληειεζηή ηεο εξγαζίαο ζε άιιεο πεγέο, 

θαζψο θαη γηα έλα πξαγκαηηθφ ζρέδην γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ρσξίο λα 

επηθέξεη ππνβάζκηζε ησλ πξνηχπσλ 

πνηφηεηαο· απεπζχλεη έθθιεζε γηα 

δηθαηφηεξεο αγνξέο εξγαζίαο πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Επξψπε θαη 

αλαδηαλεκεηηθέο πνιηηηθέο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θξάηνπο 

κέινπο, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο 

17. ηνλίδεη ηνλ ξφιν ησλ επέιηθησλ 

αγνξψλ εξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο αλεξγίαο, κε ηελ ηαπηφρξνλε 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ρσξίο λα ππνλνκεπζνχλ ηα 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα αζθαιή, επαξθψο ακεηβφκελε 

απαζρφιεζε ζηελ ΕΕ· ζεκεηψλεη, ηδίσο, 

ηελ αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο δείθηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο, γηα 

παξάδεηγκα, ηα επίπεδα ησλ κηζζψλ απφ 

ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ 

θαηαρξήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, κε πάξα πνιχ ζπρλά ηελ κε 

επηζπκεηή πξνζθνξά ζπκβάζεσλ αζηηθνχ 

δηθαίνπ αληί ζπκβάζεσλ εξγαζίαο· δεηεί 

λα κεηαηνπηζηεί ε θνξνινγία απφ ηνλ 

ζπληειεζηή ηεο εξγαζίαο ζε άιιεο πεγέο, 

θαζψο θαη γηα έλα πξαγκαηηθφ ζρέδην γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο, ρσξίο λα 

επηθέξεη ππνβάζκηζε ησλ πξνηχπσλ 

πνηφηεηαο· απεπζχλεη έθθιεζε γηα 

δηθαηφηεξεο αγνξέο εξγαζίαο πνπ λα 

εμαζθαιίδνπλ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ Επξψπε θαη 

δπλαηόηεηα κεηαθνξάο ησλ 

δηθαησκάησλ, όπσο ηα ζπληαμηνδνηηθά 

δηθαηώκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θξάηνπο κέινπο, κε 
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αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε δηεπθφιπλζε 

κεγαιχηεξεο αλνδηθήο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζχγθιηζεο· 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε δηεπθφιπλζε 

κεγαιχηεξεο αλνδηθήο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζχγθιηζεο· 

Or. en 
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Επξσπατθφ εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: εθαξκνγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 18 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

18. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο 

φηη νη ΣΑΧ πάζρνπλ απφ έιιεηςε 

ελζηεξληζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά δχζθνιν ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ κε ηηο επξσπατθέο 

ζπζηάζεηο, θαζψο θαη απφ αλεπαξθή 

δεκνθξαηηθφ κεραληζκφ ινγνδνζίαο· 

δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, λα εληζρπζεί ν 

ξφινο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ θνξέσλ, φπσο ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζχληαμε ησλ 

Εζληθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαξξπζκίζεσλ 

(ΕΠΜ)· ραηξεηίδεη ηελ πθηζηάκελε 

ζπλεξγαζία, θαη απεπζχλεη έθθιεζε γηα 

πην θηιφδνμε ζπλεξγαζία, κεηαμχ ησλ 

εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηε ζπδήηεζε 

ησλ ΣΑΧ, κε αληαιιαγή βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ θαη βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ Επξσπατθνχ Εμακήλνπ· δεηεί, ζην 

πιαίζην απηφ, λα εληζρπζεί ν ξφινο ησλ 

εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, θαζψο θαη γηα ηηο 

ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ ΣΑΧ ζε πνιηηηθφ, λνκηθφ 

θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε κηα δηαθαλή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Επηηξνπήο θαη ηνπ 

18. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο 

φηη νη ΣΑΧ πάζρνπλ απφ έιιεηςε 

ελζηεξληζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά δχζθνιν ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζληθψλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ κε ηηο επξσπατθέο 

ζπζηάζεηο, θαζψο θαη απφ αλεπαξθή 

δεκνθξαηηθφ κεραληζκφ ινγνδνζίαο· 

δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, λα εληζρπζεί ν 

ξφινο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ θνξέσλ, φπσο ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζχληαμε ησλ 

Εζληθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαξξπζκίζεσλ 

(ΕΠΜ)· πηζηεύεη όηη ηα εζληθά 

θνηλνβνύιηα ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ 

ζε επίζεκε ςεθνθνξία γηα ην ΕΠΜ πξηλ 

από ηελ ππνβνιή ηνπ ζηελ Επηηξνπή· 
ραηξεηίδεη ηελ πθηζηάκελε ζπλεξγαζία, θαη 

απεπζχλεη έθθιεζε γηα πην θηιφδνμε 

ζπλεξγαζία, κεηαμχ ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ θαη ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ζηε ζπδήηεζε ησλ ΣΑΧ, κε 

αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Επξσπατθνχ 

Εμακήλνπ· δεηεί, ζην πιαίζην απηφ, λα 

εληζρπζεί ν ξφινο ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ, θαζψο θαη γηα ηηο ηνπηθέο 
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ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο κέινπο, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη θαηά ην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο Εηήζηαο 

Επηζθφπεζεο ηεο Αλάπηπμεο, θαη ζα 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί έσο φηνπ νη 

ζπζηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο 

ιάβνπλ επίζεκε έγθξηζε· ηνλίδεη φηη ε 

ελίζρπζε ηνπ ελζηεξληζκνχ, ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο 

ινγνδνζίαο, απνηεινχλ παξάγνληεο 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ησλ ΣΑΧ θαη, 

καθξνπξφζεζκα, γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ζηξαηεγηθήο Επξψπε 2020· 

θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ζηελ θαηάξηηζε 

ησλ ΣΑΧ ζε πνιηηηθφ, λνκηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε κηα δηαθαλή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Επηηξνπήο θαη ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο κέινπο, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη θαηά ην 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο Εηήζηαο 

Επηζθφπεζεο ηεο Αλάπηπμεο, θαη ζα 

πξέπεη λα ζπλερηζηεί έσο φηνπ νη 

ζπζηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο 

ιάβνπλ επίζεκε έγθξηζε· ηνλίδεη φηη ε 

ελίζρπζε ηνπ ελζηεξληζκνχ, ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο 

ινγνδνζίαο, απνηεινχλ παξάγνληεο 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ησλ ΣΑΧ θαη, 

καθξνπξφζεζκα, γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ζηξαηεγηθήο Επξψπε 2020· 

Or. en 
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Έκθεση A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Επξσπατθφ εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: εθαξκνγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 21 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

21. ππνγξακκίδεη ηελ θαηαζηξνθηθή 

επίδξαζε ηνπ ππεξηηκεκέλνπ λνκίζκαηνο 

γηα ηηο εμαγσγέο, ηελ παξαγσγή, ηελ 

απαζρφιεζε, ηνπο κηζζνχο, ην εηζφδεκα, 

ηα δεκφζηα έζνδα θαη ηα ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα δηεξεπλήζεη θαηλνηφκνπο 

ηξφπνπο, κεηψλνληαο ηελ αλάγθε γηα 

νδπλεξή εζσηεξηθή ππνηίκεζε· 

21. ππνγξακκίδεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε 

ησλ πςειώλ πνζνζηώλ αλεξγίαο, ησλ κε 

βηώζηκσλ επηπέδσλ ρξένπο θαη ηεο 

έιιεηςεο αληαγσληζηηθόηεηαο γηα ηηο 

εμαγσγέο, ηελ παξαγσγή, ηελ απαζρφιεζε, 

ηνπο κηζζνχο, ην εηζφδεκα, ηα δεκφζηα 

έζνδα θαη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα 

δηεξεπλήζεη θαηλνηφκνπο ηξφπνπο, 

κεηψλνληαο ηελ επίδξαζε ηεο νδπλεξήο 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, όπσο ην ΕTΣΕ· 

 

Or. en 
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Επξσπατθφ εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: εθαξκνγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2015 

2015/2210(INI) 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 27 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

27. ζεσξεί φηη ε ζύλδεζε ηεο ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο κε ην πξνζδφθηκν δσήο 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δηάθνξεο 

ζπζηάζεηο κεηαξξπζκίζεσλ ηεο 

Επηηξνπήο, δελ είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο 

αληηκεηώπηζεο ηεο πξόθιεζεο ηεο 

δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο θαη όηη νη 

κεηαξξπζκίζεηο ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ 

ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη επίζεο, κεηαμχ 

άιισλ, λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο ηάζεηο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, ηα πνζνζηά γελλήζεσλ, 

ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε, ηελ 

θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ πγεία θαη ηελ 

επεκεξία, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ 

βαζκφ νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο, 

ζηνρεύνληαο παξάιιεια ζηε δηαζθάιηζε 

αμηνπξεπνύο ζπληαμηνδνηηθνύ 

εηζνδήκαηνο πνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ πάλσ 

από ηα επίπεδα ηεο θηώρεηαο·  

ππελζπκίδεη φηη ν θαιύηεξνο ηξφπνο γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε πξφθιεζε ηεο 

δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο είλαη λα απμεζεί 

ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο· 

ιακβάλεη ππό ζεκείσζε, ζην πιαίζην ηεο 

γήξαλζεο ησλ πιεζπζκώλ, ηε ζύζηαζε 

ηεο Επηηξνπήο γηα κεηαξξύζκηζε ησλ 

ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

νύησο ώζηε λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο 

ηνπο όζνλ αθνξά ηελ παξνρή θαζνιηθήο 

πξόζβαζεο ζε ππεξεζίεο κέξηκλαο 

27. ζεσξεί φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζπλδένπλ ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο κε 

ην πξνζδφθηκν δσήο, ζα πξέπεη επίζεο, 

κεηαμχ άιισλ, λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

ηάζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηα πνζνζηά 

γελλήζεσλ, ηε δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε, 

ηελ θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ πγεία θαη 

ηελ επεκεξία, ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη 

ηνλ βαζκφ νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο· 

ππελζπκίδεη φηη έλαο θαιόο ηξφπνο γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε πξφθιεζε ηεο 

δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο είλαη λα απμεζεί 

ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο·  
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πςειήο πνηόηεηαο – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθά 

πξνζηηήο πξόζβαζεο ζε θάξκαθα, ηδίσο 

ζε θάξκαθα πνπ ζώδνπλ δσέο – θαζώο 

θαη γηα εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο· 

Or. en 
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Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  44a. ηνλίδεη ηε ζεκαζία θαη ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ησλ εθζέζεσλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο ησλ 

πξνεγνύκελσλ εηώλ, δεδνκέλεο ηεο 

ζπκβνιήο ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ 

γεληθώλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ εηήζηα επηζθόπεζε 

ηεο αλάπηπμεο από ηελ Επηηξνπή θαη 

ζηελ αλαγλώξηζε ησλ εηδηθώλ αλά ρώξα 

ζπζηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Επξσπατθνύ 

Εμακήλνπ· θξίλεη, σο εθ ηνύηνπ, 

ηδηαίηεξα ιππεξό ην γεγνλόο όηη δελ έρεη 

ππνβιεζεί έθζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εληαίαο αγνξάο γηα ην έηνο 2015 θαη 

όηη δελ έρεη ιεθζεί ππόςε ε έθθιεζε ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ· 

Or. en 

 

 


