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5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

διατήρηση της προσέγγισης της Επιτροπής 

για περιορισμό του αριθμού των 

συστάσεων, και για την προσπάθειά της να 

εξορθολογίσει το Εξάμηνο καλύπτοντας 

κυρίως τους βασικούς τομείς 

προτεραιότητας που έχουν 

μακροοικονομική και κοινωνική σημασία, 

κατά τον καθορισμό των στόχων πολιτικής 

για τους επόμενους 18 μήνες· 

επαναλαμβάνει ότι με αυτόν τον τρόπο  

διευκολύνεται η εφαρμογή των συστάσεων 

με βάση το ευρύ και αντιπροσωπευτικό 

φάσμα των υφιστάμενων οικονομικών και 

κοινωνικών δεικτών αναφοράς· τονίζει ότι 

η μείωση του αριθμού των συστάσεων 

αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε 

καλύτερη θεματική εστίαση· τονίζει την 

ανάγκη να μειωθούν οι οικονομικές 

ανισότητες και να επιτευχθεί ανοδική 

σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών· 

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 

διατήρηση της προσέγγισης της Επιτροπής 

για περιορισμό του αριθμού των 

συστάσεων, και για την προσπάθειά της να 

εξορθολογίσει το Εξάμηνο καλύπτοντας 

κυρίως τους βασικούς τομείς 

προτεραιότητας που έχουν 

μακροοικονομική και κοινωνική σημασία, 

κατά τον καθορισμό των στόχων πολιτικής 

για τους επόμενους 18 μήνες· 

επαναλαμβάνει ότι με αυτόν τον τρόπο  

διευκολύνεται η εφαρμογή των συστάσεων 

με βάση το ευρύ και αντιπροσωπευτικό 

φάσμα των υφιστάμενων οικονομικών και 

κοινωνικών δεικτών αναφοράς· τονίζει ότι 

η μείωση του αριθμού των συστάσεων 

αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε 

καλύτερη θεματική εστίαση· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι, σε αντίθεση 

με την έκκληση που διατύπωσε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά 

του της 25ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά 

με την Ετήσια Επισκόπηση της 

Ανάπτυξης για το 2016, στις ειδικές ανά 

χώρα συστάσεις δεν συμπεριλήφθηκαν 

περιβαλλοντικές φορολογικές 

μεταρρυθμίσεις· τονίζει την ανάγκη να 

μειωθούν οι οικονομικές ανισότητες και να 

επιτευχθεί ανοδική σύγκλιση μεταξύ των 

κρατών μελών· 
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10. επισημαίνει τη σύσταση της Επιτροπής 

για έξοδο τριών κρατών μελών από τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(EDP)· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 

ύπαρξη μεγάλων και συστηματικών 

πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών αντανακλά την ανάγκη για 

τόνωση της ζήτησης και των επενδύσεων, 

ιδίως των μακροπρόθεσμων, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 

μέλλοντος όσον αφορά τις μεταφορές και 

τις επικοινωνίες, την ψηφιακή οικονομία, 

την εκπαίδευση, την καινοτομία και την 

έρευνα, την κλιματική αλλαγή, την 

ενέργεια, την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη γήρανση του 

πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να 

εξακολουθήσει να ενθαρρύνει την 

εφαρμογή υπεύθυνων και βιώσιμων 

δημοσιονομικών πολιτικών που να 

ευνοούν την ανάπτυξη και την ανάκαμψη 

σε όλα τα κράτη μέλη, δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και τις 

αποδοτικές δημόσιες δαπάνες, και 

υποστηρίζοντας την πραγματοποίηση 

βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

10. επισημαίνει τη σύσταση της Επιτροπής 

για έξοδο τριών κρατών μελών από τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(EDP)· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η 

ύπαρξη μεγάλων και συστηματικών 

πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών αντανακλά την ανάγκη για 

τόνωση της ζήτησης και των επενδύσεων, 

ιδίως των μακροπρόθεσμων, προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 

μέλλοντος όσον αφορά τις μεταφορές και 

τις επικοινωνίες, την ψηφιακή οικονομία, 

την εκπαίδευση, την καινοτομία και την 

έρευνα, την κλιματική αλλαγή, την 

ενέργεια, την προστασία του 

περιβάλλοντος και τη γήρανση του 

πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να 

εξακολουθήσει να ενθαρρύνει την 

εφαρμογή υπεύθυνων και βιώσιμων 

δημοσιονομικών πολιτικών που να 

ευνοούν την ανάπτυξη και την ανάκαμψη 

σε όλα τα κράτη μέλη, δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και τις 

αποδοτικές δημόσιες δαπάνες, και 

υποστηρίζοντας την πραγματοποίηση 

βιώσιμων και κοινωνικά ισόρροπων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

παρατηρεί με ανησυχία ότι στις ΣAX 

2016 δεν περιλαμβάνεται αναφορά σε 

συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό 
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11. επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω 

μέτρα για να αυξηθούν οι ευκαιρίες 

χρηματοδότησης, ιδίως για τις MMΕ, και 

τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (ΜΕΔ) στη ζώνη του ευρώ και 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, 

προκειμένου να εξυγιανθούν οι 

ισολογισμοί των τραπεζών και, συνεπώς, 

να αυξηθεί η ικανότητα των τραπεζών να 

χορηγούν δάνεια στην πραγματική 

οικονομία· τονίζει τη σημασία της 

βαθμιαίας ολοκλήρωσης και της 

εφαρμογής της Tραπεζικής Ένωσης και 

της ανάπτυξης της Ένωσης 

Κεφαλαιαγορών, ούτως ώστε να 

δημιουργηθεί σταθερό περιβάλλον για τις 

επενδύσεις και την ανάπτυξη και να 

αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς της ζώνης του 

ευρώ· 

11. επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω 

μέτρα για να αυξηθούν οι ευκαιρίες 

χρηματοδότησης, ιδίως για τις MMΕ, και 

τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων (ΜΕΔ) στη ζώνη του ευρώ και 

σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, 

προκειμένου να εξυγιανθούν οι 

ισολογισμοί των τραπεζών και, συνεπώς, 

να αυξηθεί η ικανότητα των τραπεζών να 

χορηγούν δάνεια στην πραγματική 

οικονομία· τονίζει τη σημασία της 

βαθμιαίας ολοκλήρωσης και της 

εφαρμογής της Tραπεζικής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης 

προόδου προς την κατεύθυνση της  

θέσπισης Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Ασφάλισης Καταθέσεων, και της 

ανάπτυξης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, 

ούτως ώστε να δημιουργηθεί σταθερό 

περιβάλλον για τις επενδύσεις και την 

ανάπτυξη και να αποφευχθεί ο 

κατακερματισμός της χρηματοπιστωτικής 

αγοράς της ζώνης του ευρώ· 
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12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 

επενδύσεις εξακολουθούν να είναι 

ανεπαρκείς, δεν έχουν οδηγήσει σε 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

στην ΕΕ και ούτε έχουν συμβάλει στη 

βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος· θεωρεί ότι η νομισματική 

πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από 

κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές που 

θα στοχεύουν στη βελτίωση της ανάπτυξης 

στην ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

και των ρητρών ευελιξίας που 

περιλαμβάνει· επισημαίνει ότι, αν και οι 

επενδύσεις σε επίπεδο υποεθνικών 

κυβερνήσεων έχουν μειωθεί σημαντικά 

κατά τα τελευταία έτη, εξακολουθούν να 

αντιπροσωπεύουν περίπου το εξήντα τοις 

εκατό των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ· 

υπογραμμίζει ότι για μέσα επενδυτικής 

πολιτικής, όπως το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ 

απαιτείται καλά σταθμισμένη ανάμειξη και 

μεταξύ τους συμπληρωματικότητα, 

προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη 

αξία των δαπανών της Ένωσης, μέσω της 

προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από 

ιδιώτες επενδυτές· τονίζει, συνεπώς, ότι το 

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) θα πρέπει να 

εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών 

12. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 

επενδύσεις εξακολουθούν να είναι 

ανεπαρκείς, δεν έχουν οδηγήσει σε 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 

στην ΕΕ και ούτε έχουν συμβάλει στη 

βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος· θεωρεί ότι η νομισματική 

πολιτική πρέπει να συνοδεύεται από 

κατάλληλες δημοσιονομικές πολιτικές που 

θα στοχεύουν στη βελτίωση της ανάπτυξης 

στην ΕΕ, σύμφωνα με τους κανόνες του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

και των ρητρών ευελιξίας που 

περιλαμβάνει· επισημαίνει ότι, αν και οι 

επενδύσεις σε επίπεδο υποεθνικών 

κυβερνήσεων έχουν μειωθεί σημαντικά 

κατά τα τελευταία έτη, εξακολουθούν να 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 60 % των 

δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ· 

υπογραμμίζει ότι για μέσα επενδυτικής 

πολιτικής, όπως το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ 

απαιτείται καλά σταθμισμένη ανάμειξη και 

μεταξύ τους συμπληρωματικότητα, 

προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη 

αξία των δαπανών της Ένωσης, μέσω της 

προσέλκυσης πρόσθετων πόρων από 

ιδιώτες επενδυτές· τονίζει, συνεπώς, ότι το 

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) θα πρέπει να 

εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών 
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και περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση 

του εν λόγω σχεδίου διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης· 

και περιφερειακών αρχών στην υλοποίηση 

του εν λόγω σχεδίου διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης· τονίζει ότι μια πιο χαλαρή 

δημοσιονομική πολιτική μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με αύξηση της 

εσωτερικής ζήτησης στις πλεονασματικές 

χώρες, η οποία έχει ουσιαστική σημασία, 

όχι μόνο για τη συμμόρφωση προς τις 

ΣΑΧ, αλλά και για την επίτευξη μιας 

συνεκτικής και συνεργατικής 

μακροοικονομικής πολιτικής στην ΕΕ· 

Or. en 



 

AM\1107752EL.doc  PE589.740v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.10.2016 A8-0309/11 

Τροπολογία  11 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0309/2016 

Alfred Sant 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των 

προτεραιοτήτων του 2016 

2016/2101(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 

αποφεύγεται η υψηλή φορολογική 

επιβάρυνση της εργασίας, δεδομένου ότι η 

υπερβολική φορολογία εκμηδενίζει τα 

κίνητρα του ανενεργού εργατικού 

δυναμικού, των ανέργων και των 

χαμηλόμισθων για επιστροφή στην 

απασχόληση· 

17. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 

αποφεύγεται η υψηλή φορολογική 

επιβάρυνση της εργασίας και ότι είναι 

ανάγκη να μετατοπιστεί η φορολογία σε 

άλλες πηγές, όπως η περιβαλλοντική 

ρύπανση, δεδομένου ότι η υπερβολική 

φορολογία εκμηδενίζει τα κίνητρα του 

ανενεργού εργατικού δυναμικού, των 

ανέργων και των χαμηλόμισθων για 

επιστροφή στην απασχόληση· 
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