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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.10.2016 A8-0309/1 

Τροπολογία  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των 

προτεραιοτήτων του 2016 

2016/2101(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο 

νόμισμα, εμποδίζοντας τις συνήθεις 

προσαρμογές της ανταγωνιστικότητας 

μεταξύ των χωρών και στερώντας τους 

τα κύρια μέσα οικονομικής πολιτικής για 

την απορρόφηση των ασύμμετρων 

κλυδωνισμών, έχει παρακωλύσει την 

οικονομική ανάκαμψη και έχει 

επιδεινώσει τις μακροοικονομικές 

ανισορροπίες και αποκλίσεις μεταξύ των 

χωρών του κέντρου και της περιφέρειας· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/2 

Τροπολογία  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των 

προτεραιοτήτων του 2016 

2016/2101(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ηα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα 

εσωτερικής υποτίμησης και λιτότητας 

που επιβλήθηκαν στις χώρες της 

περιφέρειας υπό τους περιορισμούς του 

ενιαίου νομίσματος είχαν σημαντικό 

υφεσιακό και αποσταθεροποιητικό 

αντίκτυπο στην οικονομία όλης της 

ευρωζώνης, προκαλώντας κατάρρευση 

της εσωτερικής ζήτησης, αύξηση των 

επιπέδων ανεργίας και έκρηξη των 

κοινωνικοοικονομικών αποκλίσεων· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/3 

Τροπολογία  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των 

προτεραιοτήτων του 2016 

2016/2101(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Η β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  Ηβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

συσσώρευση υπερβολικών πλεονασμάτων 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

εντός της ευρωζώνης έχει ισχυρό 

αρνητικό αντίκτυπο σε όλη την 

ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί έναν 

από τους κύριους παράγοντες που 

παρακωλύουν την ανάκαμψη και 

παρεμποδίζουν την εκ νέου εξισορρόπηση 

των χωρών· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/4 

Τροπολογία  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των 

προτεραιοτήτων του 2016 

2016/2101(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. τονίζει ότι η μακροχρόνια οικονομική 

κρίση στην Ευρώπη κατέδειξε την έντονη 

ανάγκη να διευκολυνθούν οι επενδύσεις 
σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η 

καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη, και 

συγχρόνως να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μέσω της 

πραγματοποίησης βιώσιμων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο 

την τόνωση της δημιουργίας ποιοτικών 

θέσεων εργασίας και την εφαρμογή 

υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών 

για τη δημιουργία καλύτερου 

περιβάλλοντος για την απασχόληση, τις 

επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) και τις 

επενδύσεις· επισημαίνει τον αντίκτυπο 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 

Επενδύσεων μετά από ένα έτος 

λειτουργίας· τονίζει τη σημασία της 

ενίσχυσης της απορρόφησης του ΕTΣΕ 

στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 

και στις περιφέρειες μετάβασης και τον 

πραγματικά συμπληρωματικό χαρακτήρα 

των επενδύσεών του και της ταυτόχρονης 

εντατικοποίησης των προσπαθειών 

ανάπτυξης επενδυτικών πλατφορμών, 

μεταξύ άλλων σε περιφερειακό επίπεδο· 

7. τονίζει ότι η μακροχρόνια οικονομική 

κρίση στην Ευρώπη αποκάλυψε τη 

διαρθρωτική αστάθεια του πλαισίου 

διακυβέρνησης της ΕΕ και τη 

δυσλειτουργική φύση της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης· επισημαίνει 

το γεγονός ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 

μπορούν να διαθέτουν την αναγκαία 

νομισματική αυτονομία προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την 

οικονομική ύφεση, να τονώσουν τη 

δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας 

και να ανακτήσουν την 

ανταγωνιστικότητα, μεταξύ άλλων μέσω 

και δημόσιων επενδύσεων, ιδίως σε τομείς 

όπως η εκπαίδευση, η καινοτομία και η 

έρευνα και ανάπτυξη· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/5 

Τροπολογία  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των 

προτεραιοτήτων του 2016 

2016/2101(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  10α. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την 

ασύμμετρη προσέγγιση που χρησιμοποιεί 

η Επιτροπή στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις, και για την αυθαίρετη 

εφαρμογή των κανόνων οικονομικής 

διακυβέρνησης· σημειώνει με ανησυχία 

ότι οι χώρες με έλλειμμα έπρεπε να 

επιβαρυνθούν με δυσανάλογα υψηλό 

κόστος προσαρμογής για να είναι σε θέση 

να παραμείνουν στη νομισματική ένωση, 

ενώ μερικές χώρες εξακολουθούν να 

συσσωρεύουν πλεονάσματα ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών χωρίς συνέπειες· 

καλεί την Επιτροπή να λάβει 

αποφασιστικά και αποτελεσματικά μέτρα 

με στόχο τη μείωση των υπέρμετρων 

πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών και να προτείνει τις δέουσες 

κυρώσεις· 

Or. en 



 

AM\1107741EL.doc  PE589.740v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.10.2016 A8-0309/6 

Τροπολογία  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των 

προτεραιοτήτων του 2016 

2016/2101(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  16α. υπογραμμίζει ότι υπάρχει κίνδυνος η 

παράταση της πολιτικής και οικονομικής 

κρίσης να οδηγήσει σε χαοτική και 

ανεξέλεγκτη αποσύνθεση της ευρωζώνης· 

τονίζει την ανάγκη να διερευνηθεί 

εναλλακτικό σχέδιο για συντεταγμένη και 

ελεγχόμενη διάλυση της νομισματικής 

ένωσης· τονίζει ότι πρέπει οπωσδήποτε 

να προβλεφθεί εν τω μεταξύ διαδικασία 

εξαίρεσης για οιοδήποτε κράτος μέλος 

επιθυμεί να αποχωρήσει από τη 

νομισματική ένωση κατόπιν διεργασιών 

δημοκρατικού ελέγχου· 

Or. en 

 

 


