
AM\1178949EL.docx PE635.412v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

6.3.2019 A8-0087/18

Τροπολογία 18
Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Luke Ming 
Flanagan, Javier Couso Permuy, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Martina 
Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Στέλιος 
Κούλογλου, Marie-Pierre Vieu
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
(2017/0333R(APP))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. τονίζει την ανάγκη για μια 
αποτελεσματική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στο πλαίσιο του 
μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ, ιδίως σε 
επείγουσες καταστάσεις· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση του 
τρέχοντος πλαισίου διακυβέρνησης·

14. τονίζει την ανάγκη για μια 
αποτελεσματική διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στο πλαίσιο του 
μεταρρυθμισμένου ΕΜΣ, ιδίως σε 
επείγουσες καταστάσεις· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, την αξιολόγηση του 
τρέχοντος πλαισίου διακυβέρνησης, ώστε 
να διασφαλίζεται σε αυτό διάλογος χωρίς 
αποκλεισμούς με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ο οποίος θα σέβεται τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες, τη διαφάνεια, τη 
λογοδοσία και την απλότητα·
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6.3.2019 A8-0087/19

Τροπολογία 19
Νικόλαος Χουντής, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, 
Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier 
Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, 
Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
(2017/0333R(APP))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. πιστεύει ότι τα κράτη μέλη που 
δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν το 
χρέος τους στην Ευρωομάδα, το ΕΤΧΣ 
και τον ΕΜΣ χωρίς να βλάψουν σοβαρά 
την ικανότητά τους να παρέχουν βασικές 
οικονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 
στους πολίτες τους, θα πρέπει να 
εξετάσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές, 
συμπεριλαμβανομένων της μονομερούς 
αναστολής των πληρωμών χρέους και της 
ακύρωσης του χρέους·
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6.3.2019 A8-0087/20

Τροπολογία 20
Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada, Patrick Le Hyaric, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 
Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Κώστας 
Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 
Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου, Marie-Pierre Vieu
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
(2017/0333R(APP))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. υπογραμμίζει ότι η εύρυθμη 
λειτουργία της ΟΝΕ υποστηρίζεται από 
την ύπαρξη ενός οργανισμού που 
λειτουργεί ως «δανειστής εσχάτης 
ανάγκης»· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι ο ΕΜΣ έχει συμβάλει θετικά στην 
αντιμετώπιση των αδυναμιών του 
θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ, ιδίως με την 
παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε 
πολλά κράτη μέλη που επλήγησαν από τη 
διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και την 
κρίση δημοσίου χρέους·

3. υπογραμμίζει ότι η εύρυθμη 
λειτουργία μιας ΟΝΕ υποστηρίζεται από 
την ύπαρξη ενός οργανισμού που 
λειτουργεί ως «δανειστής εσχάτης 
ανάγκης»· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι ο ΕΜΣ έχει συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των αδυναμιών του 
θεσμικού πλαισίου της ΟΝΕ, ιδίως με την 
παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε 
πολλά κράτη μέλη που επλήγησαν από τη 
διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση και την 
κρίση δημοσίου χρέους, υποκείμενης 
ωστόσο σε υφεσιακά δημοσιονομικά 
μέτρα, και περικοπές μισθών και 
δημοσίων υπηρεσιών που οδήγησαν σε 
σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, 
και αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας 
και των ανισοτήτων·
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6.3.2019 A8-0087/21

Τροπολογία 21
Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Luke Ming 
Flanagan, Javier Couso Permuy, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Martina 
Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Στέλιος Κούλογλου, Marie-
Pierre Vieu
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
(2017/0333R(APP))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι, εάν στο μέλλον 
εμπλέκονται δημοσιονομικοί πόροι της 
ΕΕ, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει την 
πολιτική εξουσία να ασκεί όλα τα 
ισχύοντα δικαιώματα δημοσιονομικού 
ελέγχου επί του ΕΜΣ στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απαλλαγής· σημειώνει ότι, 
στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να 
θεωρείται ανεξάρτητος εξωτερικός 
ελεγκτικός φορέας και θα πρέπει να του 
ανατεθεί σαφής και θεσμοθετημένος ρόλος 
στη διαδικασία απαλλαγής·

5. ζητεί να υπάρχει συμβολή από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ στους πόρους του 
ΕΜΣ, προκειμένου να είναι σε θέση το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκεί το 
δικαίωμά του για έλεγχο του 
προϋπολογισμού στο πλαίσιο της 
διαδικασίας απαλλαγής· σημειώνει ότι το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει 
να θεωρείται ανεξάρτητος εξωτερικός 
ελεγκτικός φορέας και θα πρέπει να του 
ανατεθεί σαφής και θεσμοθετημένος ρόλος 
στη διαδικασία απαλλαγής·
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6.3.2019 A8-0087/22

Τροπολογία 22
Δημήτριος Παπαδημούλης, Liadh Ní Riada, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Luke Ming 
Flanagan, Javier Couso Permuy, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Martina 
Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Στέλιος Κούλογλου, Marie-
Pierre Vieu
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Sven Giegold
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
(2017/0333R(APP))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. εκφράζει αποδοκιμασία για το 
γεγονός ότι τα προηγούμενα 
προγράμματα μακροοικονομικής 
προσαρμογής δεν σεβάστηκαν δεόντως 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και το όλο 
νομικό πλαίσιο της Ένωσης, αλλά 
ξέφυγαν από τον δικαστικό έλεγχο 
επωφελούμενα από τη διακυβερνητική 
δομή του ΕΜΣ· συμφωνεί με την 
πρόταση της Επιτροπής, τα 
προγράμματα προσαρμογής να 
συνοδεύονται από εκτιμήσεις κοινωνικού 
αντικτύπου και να συνάδουν με αυτές· 
τονίζει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις 
αντικτύπου δεν πρέπει να οδηγούν σε 
άκριτη επικύρωση των μέτρων 
δημοσιονομικής εξυγίανσης όπως έχει 
συμβεί μέχρι σήμερα, αλλά, αντιθέτως, θα 
πρέπει να αναλύουν, να παρακολουθούν 
και να διαχειρίζονται τόσο τις 
επιδιωκόμενες όσο και τις ακούσιες 
κοινωνικές συνέπειες των 
προγραμματισμένων μέτρων πολιτικής 
και όποιων διαδικασιών κοινωνικής 
αλλαγής προκύπτουν από τις εν λόγω 
παρεμβάσεις· ζητεί να συμπεριληφθούν 
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στο καταστατικό του ΕΜΣ τέτοιου είδους 
λεπτομερείς υποχρεώσεις και να 
διενεργηθούν ουσιαστικές εκτιμήσεις 
κοινωνικού αντικτύπου για όλα τα 
προηγούμενα προγράμματα·

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/23

Τροπολογία 23
Liadh Ní Riada, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Luke Ming 
Flanagan, Javier Couso Permuy, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Martina 
Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Στέλιος Κούλογλου, Marie-
Pierre Vieu
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0087/2019
Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka
Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου
(2017/0333R(APP))

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. υπογραμμίζει τους κινδύνους που 
εγκυμονούν οι καθυστερήσεις στην 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
συμπεράσματα της έκθεσης της 
Ευρωομάδας προς τους αρχηγούς κρατών 
και κυβερνήσεων της 4ης Δεκεμβρίου 
2018 σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ, 
τα οποία εγκρίθηκαν από τη σύνοδο 
κορυφής της ζώνης του ευρώ της 14ης 
Δεκεμβρίου 2018· χαιρετίζει, ειδικότερα, 
την επίσπευση της εισαγωγής του κοινού 
μηχανισμού ασφαλείας για το ΕΤΕ, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί 
επαρκής πρόοδος στον τομέα της μείωσης 
των κινδύνων, κάτι που πρόκειται να 
αξιολογηθεί το 2020, και έχουν εγκριθεί οι 
όροι για τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ· 
υπενθυμίζει την προηγούμενη θέση του 
σχετικά με την ανάγκη ολοκλήρωσης του 
ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης των 
καταθέσεων (EDIS), αναγνωρίζοντας ότι η 
μείωση των κινδύνων και ο επιμερισμός 
των κινδύνων θα πρέπει να συμβαδίζουν· 
σημειώνει ότι δεν έχει επιτευχθεί άμεσο 
αποτέλεσμα όσον αφορά τον μελλοντικό 
προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ και το 
μηχανισμό σταθεροποίησης, αλλά 

16. υπογραμμίζει τους κινδύνους που 
εγκυμονούν οι καθυστερήσεις στην 
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
συμπεράσματα της έκθεσης της 
Ευρωομάδας προς τους αρχηγούς κρατών 
και κυβερνήσεων, της 4ης Δεκεμβρίου 
2018, σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ, 
τα οποία εγκρίθηκαν από τη σύνοδο 
κορυφής της ζώνης του ευρώ της 14ης 
Δεκεμβρίου 2018· χαιρετίζει, ειδικότερα, 
την επίσπευση της εισαγωγής του κοινού 
μηχανισμού ασφαλείας για το ΕΤΕ, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί 
επαρκής πρόοδος στον τομέα της μείωσης 
των κινδύνων, κάτι που πρόκειται να 
αξιολογηθεί το 2020, και έχουν εγκριθεί οι 
όροι για τη μεταρρύθμιση του ΕΜΣ· 
υπενθυμίζει την προηγούμενη θέση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη 
ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού 
συστήματος ασφάλισης των καταθέσεων 
(EDIS), αναγνωρίζοντας ότι η μείωση των 
κινδύνων και ο επιμερισμός των κινδύνων 
θα πρέπει να συμβαδίζουν· θεωρεί ότι το 
ταμείο θα πρέπει να παρέχει 
χρηματοδότηση για την παροχή 
χρηματοδοτικής βάσης για ένα πλήρως 
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λαμβάνει δεόντως υπόψη την εντολή για 
την θέσπιση δημοσιονομικού μέσου για τη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα· 
υπογραμμίζει ότι έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος στον τομέα της 
μείωσης του κινδύνου· υπενθυμίζει επίσης 
ότι το Κοινοβούλιο έχει συμβάλει 
σημαντικά στην πρόοδο αυτή, ιδίως όσον 
αφορά τη λεγόμενη δέσμη τραπεζικών 
μέτρων και τον προληπτικό μηχανισμό 
ασφαλείας για τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια·

ασφαλισμένο ευρωπαϊκό σύστημα 
ασφάλισης καταθέσεων (EDIS), όπως 
προτείνει η Επιτροπή στην πρότασή της 
της 24 Νοεμβρίου 20151, ή να προβαίνει 
εγκαίρως σε δημόσιες παρεμβάσεις για 
την προστασία μιας υγιούς οικονομίας 
και απασχόλησης· σημειώνει ότι δεν έχει 
επιτευχθεί άμεσο αποτέλεσμα όσον αφορά 
τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ζώνης 
του ευρώ και το μηχανισμό 
σταθεροποίησης, αλλά λαμβάνει επίσης 
δεόντως υπόψη την εντολή για την 
θέσπιση δημοσιονομικού μέσου για τη 
σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα· 
υπογραμμίζει ότι έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη 
μείωση του κινδύνου· υπενθυμίζει επίσης 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο αυτή, 
ιδίως όσον αφορά τη λεγόμενη δέσμη 
τραπεζικών μέτρων και τον προληπτικό 
μηχανισμό ασφαλείας για τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια·

Or. en
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