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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

21.10.2016 A8-0309/12 

Τροπολογία  12 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης 

Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 2 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2α. επαναλαμβάνει ότι η θέσπιση 

κοινωνικών δεικτών, η οικοδόμηση νέων 

πυλώνων για τη στήριξη πολιτικών ή η 

εκδήλωση ανθρώπινων προθέσεων, δεν 

αλλάζουν τον αυστηρό, ομοσπονδιακό και 

αντιδημοκρατικό χαρακτήρα των 

πολιτικών που προβλέπονται στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/13 

Τροπολογία  13 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 2 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2β. πιστεύει ότι η οικονομική ανάπτυξη 

θα πρέπει να εγγυάται ένα θετικό 

κοινωνικό αντίκτυπο, μέσω 

αποτελεσματικών αναδιανεμητικών 

πολιτικών που θα αποτρέπουν την 

επιδείνωση των ανισοτήτων που έχουν 

ανακύψει τα τελευταία χρόνια· 

επαναλαμβάνει την ανάγκη καθιέρωσης 

αποτελεσματικών μηχανισμών για την 

αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και 

των επίμονων και συστημικών 

μακροοικονομικών ανισορροπιών στην 

ΕΕ· επιμένει στην ανάγκη ανάκλησης του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 

δεδομένου ότι περιορίζει τις δημόσιες 

επενδύσεις, και επειδή είναι σαφές ότι οι 

χώρες που είχαν δημοσιονομικά 

περιθώρια είναι εκείνες που 

αντιστάθηκαν καλύτερα στην κρίση και 

στην επιδείνωση των κοινωνικών 

δεικτών, μέσω της αύξησης των 

δημόσιων επενδύσεων· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/14 

Τροπολογία  14 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. θεωρεί ότι οι ειδικές συστάσεις ανά 

χώρα συνιστούν κατάφωρη επίθεση κατά 

του δημοκρατικού και κυρίαρχου 

δικαιώματος των λαών και των 

εργαζομένων των κρατών μελών να 

αποφασίζουν για το μέλλον της χώρας 

τους· επισημαίνει ότι οι ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις, στην πραγματικότητα, 

καταδεικνύουν ότι οι πολιτικές που 

επιβάλλονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

των μηχανισμών οικονομικής 

διακυβέρνησης οδηγούν στην ασφυξία 

των επενδυτικών και αναπτυξιακών 

ικανοτήτων· υποστηρίζει ότι τα κράτη 

μέλη πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν 

προτεραιότητα στην εφαρμογή έκτακτων 

μέτρων στους παραγωγικούς τομείς που 

είναι καίριας σημασίας για την κάθε 

οικονομία και, συνεπώς, διαδραματίζουν 

θεμελιώδη ρόλο στη δυνητική ανάπτυξη 

της εκάστοτε χώρας· ζητεί τη δημιουργία 

πολιτικών επενδύσεων και προώθησης 

δημόσιων έργων και την παροχή 

στήριξης στις πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, στους 

συνεταιρισμούς και στις τοπικές 

κυβερνήσεις, καθώς και την ενίσχυση και 

τη διάθεση των ενωσιακών πόρων προς 

αυτή την κατεύθυνση· υποστηρίζει ότι τα 
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μέτρα αυτά ευνοούν την αύξηση του 

αριθμού των θέσεων απασχόλησης, και 

βασίζονται στις συλλογικές συμβάσεις, 

στην προστασία της εργασίας, σε 

υψηλότερους μισθούς και στην 

καταπολέμηση της επισφαλούς εργασίας· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/15 

Τροπολογία  15 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. τονίζει ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και η φιλοκυκλική 

δημοσιονομική περιστολή που 

προβλέπονται στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου συμβάλλουν σε 

σημαντικό βαθμό στην όξυνση της 

κοινωνικής και οικονομικής κρίσης· 

τονίζει ότι οι πολιτικές λιτότητας που 

προωθούνται από τα θεσμικά όργανα της 

ΕΕ οδήγησαν στη συνολική πτώση των 

επιπέδων φτώχειας (125 εκατομμύρια 

στην ΕΕ των 28), στην αύξηση των 

ανισοτήτων, την υποτίμηση των μισθών, 

την ανεργία και την επισφαλή εργασία, 

την προσβολή των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων, καθώς και την καταστροφή 

και την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων 

υπηρεσιών, ιδίως στους τομείς της υγείας 

και της εκπαίδευσης· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/16 

Τροπολογία  16 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. ζητεί την κατάργηση του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τη σύγκλιση 

διακυβερνητικής διάσκεψης με στόχο τη 

θεσμοθέτηση της αναστρεψιμότητας των 

Συνθηκών, της άμεσης άρσης και της 

ανάκλησης της δημοσιονομικής 

συνθήκης, καθώς και της ανάκλησης της 

Συνθήκης της Λισαβόνας· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/17 

Τροπολογία  17 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10α. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 

προωθήσουν και να υποστηρίξουν μια 

διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης των 

δημόσιων χρεών των πλέον χρεωμένων 

χωρών (όσον αφορά τα ποσά, τις 

προθεσμίες και τα επιτόκια), 

περιορίζοντας σημαντικά τα αντίστοιχα 

επίπεδα και τις ετήσιες επιβαρύνσεις, 

επαναφέροντάς τα σε βιώσιμα επίπεδα, 

και καθιστώντας έτσι την εξυπηρέτηση 

του χρέους συμβατή με την οικονομική 

και κοινωνική ανάπτυξη της εκάστοτε 

χώρας· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/18 

Τροπολογία  18 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 10 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10β. ζητεί να δοθεί αμέσως τέλος στα 

λεγόμενα μνημόνια συνεννόησης και στις 

αντιπαραγωγικές και κοινωνικά 

ισοπεδωτικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές 

και πολιτικές λιτότητας που αυτά 

επιβάλλουν· ζητεί την κατάρτιση σχεδίων 

έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη των 

οικονομιών των χωρών στις οποίες έχει 

παρέμβει η Τρόικα, που να προβλέπουν 

τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους 

και εξαιρέσεις στη λειτουργία της ενιαίας 

αγοράς και των κοινών πολιτικών· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/19 

Τροπολογία  19 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 10 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10γ. ζητεί να καταρτιστούν προγράμματα 

στήριξης για τα κράτη μέλη τα οποία – 

αφού έχουν διαπιστώσει ότι η συμμετοχή 

τους στην ΟΝΕ έχει καταστεί 

δυσβάστακτη και μη βιώσιμη – 

επιθυμούν να διαπραγματευτούν την 

έξοδό τους από το ευρώ, και θεωρεί ότι 

στα προγράμματα αυτού του είδους θα 

πρέπει να προβλέπεται η απαραίτητη 

αποζημίωση για τις κοινωνικές και 

οικονομικές ζημίες που προκλήθηκαν στα 

εν λόγω κράτη εξαιτίας της συμμετοχής 

του στο ενιαίο νόμισμα· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/20 

Τροπολογία  20 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11α. συνιστά την εφαρμογή επειγόντων 

μέτρων όσον αφορά τους παραγωγικούς 

κλάδους που έχουν ζωτική σημασία για 

κάθε οικονομία και διαδραματίζουν 

συνεπώς σημαντικό ρόλο για τις 

δυνατότητες ανάπτυξης κάθε χώρας· 

ζητεί να προωθηθούν τα δημόσια έργα 

και να στηριχθούν οι πολύ μικρές, μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις, οι 

συνεταιρισμοί και οι οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης, όπως επίσης να 

ενισχυθούν τα κοινοτικά ταμεία και να 

προσανατολιστούν προς αυτήν την 

κατεύθυνση· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/21 

Τροπολογία  21 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Fabio De Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για 

την τρέχουσα διαδικασία εκβιασμού της 

Πορτογαλίας και της Ισπανίας, με την 

απειλή δέσμης κυρώσεων, η οποία 

προκαλεί μια απαράδεκτη κατάσταση 

αστάθειας, ασύμβατη με την ανάγκη 

επανόδου στην οικονομική ανάπτυξη και 

αντιμετώπισης της κοινωνικής κρίσης 

που βιώνουν οι χώρες αυτές· ζητεί, στο 

πλαίσιο αυτό, να τεθεί αμέσως τέρμα 

στην εν λόγω διαδικασία και στους 

σχετικούς μηχανισμούς· επιμένει ότι τα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να 

σέβονται την εθνική κυριαρχία κάθε 

κράτους μέλους και την απόφαση που 

λαμβάνεται από τους λαούς να κινηθούν 

προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και 

της κοινωνικής συνοχής, και ότι καμία 

χώρα δεν πρέπει να τιμωρείται όταν 

ενισχύει την οικονομία της είτε με 

δημόσιες επενδύσεις είτε με 

αναδιανεμητικές δημοσιονομικές 

πολιτικές ή με προοδευτική φορολόγηση· 

Or. en 
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21.10.2016 A8-0309/22 

Τροπολογία  22 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 

Masi, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Matt Carthy 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. απορρίπτει κατηγορηματικά την 

μακροοικονομική αιρεσιμότητα που 

υπάγει την πολιτική για τη συνοχή στην 

οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ· τονίζει 

ότι η περιφερειακή πολιτική αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο για την προώθηση 

της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, 

με πρωταρχικούς στόχους τη μείωση των 

ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών, 

ιδίως δε των πιο φτωχών και ιδιαίτερα 

απομακρυσμένων περιφερειών, την 

προαγωγή της σύγκλισης και την 

ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης· εμμένει στην άποψη ότι η 

πολιτική συνοχής δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται ως μέσο οικονομικού 

σωφρονισμού αν μια περιφέρεια ή ένα 

κράτος απορρίπτει τις πολιτικές 

απορρύθμισης και ιδιωτικοποιήσεων· 

Or. en 

 

 


