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Τροπολογία  382 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί 

διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που 

περιέχεται στο προληπτικό σκέλος και τα 

μέσα εξέτασης των σχεδίων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

περιέχονται στο διορθωτικό σκέλος 

αποτελούν ένα βήμα προόδου όσον αφορά 

τη διασφάλιση της αποδοτικότερης 

υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων από τα 

κράτη μέλη· ζητεί περαιτέρω 

διευκρινίσεις όσον αφορά το είδος των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν στο 

πλαίσιο αυτού του νέου καθεστώτος· 

θεωρεί ότι στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης 

ρητά μια άμεση σύνδεση με το κόστος, 

τον αντίκτυπο, το χρονοδιάγραμμα και 

την αξία των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  383 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί 

διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που 

περιέχεται στο προληπτικό σκέλος και τα 

διαγράφεται 
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μέσα εξέτασης των σχεδίων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

περιέχονται στο διορθωτικό σκέλος 

αποτελούν ένα βήμα προόδου όσον αφορά 

τη διασφάλιση της αποδοτικότερης 

υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων από τα 

κράτη μέλη· ζητεί περαιτέρω 

διευκρινίσεις όσον αφορά το είδος των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν στο 

πλαίσιο αυτού του νέου καθεστώτος· 

θεωρεί ότι στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης 

ρητά μια άμεση σύνδεση με το κόστος, 

τον αντίκτυπο, το χρονοδιάγραμμα και 

την αξία των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  384 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί 

διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που 

περιέχεται στο προληπτικό σκέλος και τα 

μέσα εξέτασης των σχεδίων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

περιέχονται στο διορθωτικό σκέλος 

αποτελούν ένα βήμα προόδου όσον αφορά 

τη διασφάλιση της αποδοτικότερης 

υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων από τα 

κράτη μέλη· ζητεί περαιτέρω 

διευκρινίσεις όσον αφορά το είδος των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 

μπορούν να πραγματοποιηθούν στο 

πλαίσιο αυτού του νέου καθεστώτος· 

θεωρεί ότι στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης 

ρητά μια άμεση σύνδεση με το κόστος, 

τον αντίκτυπο, το χρονοδιάγραμμα και 

διαγράφεται 
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την αξία των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  385 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό σκέλος και τα μέσα εξέτασης 

των σχεδίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που περιέχονται στο 

διορθωτικό σκέλος αποτελούν ένα βήμα 

προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της 

αποδοτικότερης υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη· 

ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις όσον 

αφορά το είδος των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του 

νέου καθεστώτος· θεωρεί ότι στο 

διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται επίσης ρητά μια άμεση 

σύνδεση με το κόστος, τον αντίκτυπο, το 

χρονοδιάγραμμα και την αξία των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

11. θεωρεί ότι η διαδικασία 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό και στο διορθωτικό σκέλος 

πρέπει να υποβληθεί σε δημοκρατικό 

έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και τα εθνικά κοινοβούλια, στο πλαίσιο 

μόνιμου διαλόγου με τους κοινωνικούς 

εταίρους· εκφράζει τη λύπη του διότι, σε 

αρκετά κράτη μέλη, οι εν λόγω 

μεταρρυθμίσεις έχουν στην πράξη 

υπονομεύσει τα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά δικαιώματα, έχουν 

συμβάλει στην αύξηση της επισφαλούς 

εργασίας και έχουν επιδεινώσει τα 

δημόσια συνταξιοδοτικά καθεστώτα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  386 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό σκέλος και τα μέσα εξέτασης 

των σχεδίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που περιέχονται στο 

διορθωτικό σκέλος αποτελούν ένα βήμα 

προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της 

αποδοτικότερης υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη· 

ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά 

το είδος των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του 

νέου καθεστώτος· θεωρεί ότι στο 

διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται επίσης ρητά μια άμεση 

σύνδεση με το κόστος, τον αντίκτυπο, το 

χρονοδιάγραμμα και την αξία των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

11. τονίζει ότι προϋπόθεση για την 

εφαρμογή της ρήτρας περί διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό σκέλος αποτελεί η επίσημη 

κοινοβουλευτική έγκριση της 

μεταρρύθμισης· ζητεί περαιτέρω 

διευκρινίσεις όσον αφορά τη συμβατότητα 

της εκ νέου ερμηνείας των κανόνων με τη 

Συνθήκη και το παράγωγο δίκαιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  387 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό σκέλος και τα μέσα εξέτασης 

των σχεδίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που περιέχονται στο 

διορθωτικό σκέλος αποτελούν ένα βήμα 

προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της 

αποδοτικότερης υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη· 

ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις όσον 

αφορά το είδος των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό σκέλος και τα μέσα εξέτασης 

των σχεδίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που περιέχονται στο 

διορθωτικό σκέλος δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να οδηγήσουν σε 

καθυστέρηση της απολύτως αναγκαίας 

δημοσιονομικής εξυγίανσης· 
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νέου καθεστώτος· θεωρεί ότι στο 

διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται επίσης ρητά μια άμεση 

σύνδεση με το κόστος, τον αντίκτυπο, το 

χρονοδιάγραμμα και την αξία των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  388 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό σκέλος και τα μέσα εξέτασης 

των σχεδίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που περιέχονται στο 

διορθωτικό σκέλος αποτελούν ένα βήμα 

προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της 

αποδοτικότερης υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη· 

ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις όσον 

αφορά το είδος των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του 

νέου καθεστώτος· θεωρεί ότι στο 

διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται επίσης ρητά μια άμεση 

σύνδεση με το κόστος, τον αντίκτυπο, το 

χρονοδιάγραμμα και την αξία των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό σκέλος και τα μέσα εξέτασης 

των σχεδίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που περιέχονται στο 

διορθωτικό σκέλος συμβάλλουν στην 

υποβάθμιση των δημοσιονομικών 

κανόνων διότι παρέχουν τη δυνατότητα 

στα κράτη μέλη να τυγχάνουν ευνοϊκής 

αντιμετώπισης στο πλαίσιο των 

δημοσιονομικών κανόνων ως αντάλλαγμα 

για την απλή υποβολή μεταρρυθμιστικών 

σχεδίων· ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις 

όσον αφορά το είδος των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του 

νέου καθεστώτος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  389 

Alain Cadec, Alain Lamassoure 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό σκέλος και τα μέσα εξέτασης 

των σχεδίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που περιέχονται στο 

διορθωτικό σκέλος αποτελούν ένα βήμα 

προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της 

αποδοτικότερης υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη· 

ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις όσον 

αφορά το είδος των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του 

νέου καθεστώτος· θεωρεί ότι στο 

διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται επίσης ρητά μια άμεση 

σύνδεση με το κόστος, τον αντίκτυπο, το 

χρονοδιάγραμμα και την αξία των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

11. επισημαίνει τη ρήτρα περί 

διαρθρωτικής μεταρρύθμισης που 

περιέχεται στο προληπτικό σκέλος και τα 

μέσα εξέτασης των σχεδίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που περιέχονται στο 

διορθωτικό σκέλος· υπενθυμίζει ότι όλα τα 

κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις 

κατάλληλες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις όπως προτείνονται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  390 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό σκέλος και τα μέσα εξέτασης 

των σχεδίων διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που περιέχονται στο 

διορθωτικό σκέλος αποτελούν ένα βήμα 

προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της 

αποδοτικότερης υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη· ζητεί 

περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά το 

είδος των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του 

11. θεωρεί ότι η ρήτρα περί διαρθρωτικής 

μεταρρύθμισης που περιέχεται στο 

προληπτικό σκέλος αποτελεί ένα βήμα 

προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της 

αποδοτικότερης υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη· 
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νέου καθεστώτος· θεωρεί ότι στο 

διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται επίσης ρητά μια άμεση 

σύνδεση με το κόστος, τον αντίκτυπο, το 

χρονοδιάγραμμα και την αξία των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  391 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11a. ζητεί μεθοδολογικές κατευθυντήριες 

γραμμές, προσανατολισμένες στην 

επίτευξη αποτελεσμάτων, όσον αφορά τις 

εν δυνάμει μεταρρυθμίσεις, όπως, μεταξύ 

άλλων, εκτιμήσεις κόστους-ωφελείας, 

εξέταση των επιπτώσεων του 

χρονοδιαγράμματος και ρητή 

συνεκτίμηση των εξωτερικών 

παραγόντων καθώς και των κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών αποδόσεων των εν 

λόγω μεταρρυθμίσεων· ζητεί 

μηχανισμούς παρακολούθησης για την 

εκτίμηση της συμβολής της 

μεταρρύθμισης στους 

επικαιροποιημένους εθνικούς στόχους 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

επισημαίνει ότι τέτοιου είδους 

προσανατολισμένες στα αποτελέσματα 

δράσεις θα πρέπει να παρέχουν επίσης 

καθοδήγηση για την εκτίμηση των 

μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 

προληπτικού και του διορθωτικού 

σκέλους του ΣΣΑ· 

Or. en 
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Τροπολογία  392 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11a. υποστηρίζει ότι σημασία δεν έχει 

μόνον η ανακοίνωση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, αλλά ότι είναι επίσης 

αναγκαίος ο τακτικός έλεγχος της 

εφαρμογής τους και ότι η Επιτροπή θα 

πρέπει να μεριμνά για τη λήψη μέτρων σε 

περίπτωση που δεν τηρείται το 

πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  393 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 11β. υπενθυμίζει ότι κάποιες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

δημιουργούν επιπρόσθετο κόστος, αλλά 

όχι όλες· εκφράζει αμφιβολίες για την 

προσθήκη διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που δεν συνδέονται με 

κόστος στις κατηγορίες που ενεργοποιούν 

τους μηχανισμούς ευελιξίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  394 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν 

θετική κοινωνικοοικονομική απόδοση και 

να συμβάλλουν στην αύξηση των 

διοικητικών ικανοτήτων· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  395 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των 

διοικητικών ικανοτήτων· 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν σαφώς 

θετικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο 
και να συμβάλλουν άμεσα στην 

οικονομική και κοινωνική σταθερότητα 

της ΕΕ, καθώς και στους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· εκτιμά ότι 

οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα 

πρέπει να στοχεύουν στη διασφάλιση ενός 

δικαιότερου και αποδοτικότερου 

δημοσιονομικού συστήματος, στο πλαίσιο 

του οποίου όλοι οι τομείς θα καταβάλλουν 

στην κοινωνία το μερίδιο που τους 

αναλογεί και οι θετικές οικονομικές 

δραστηριότητες δεν θα αποθαρρύνονται 

λόγω υπερβολικής φορολογικής 

επιβάρυνσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  396 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 



 

PE549.458v01-00 12/178 AM\1052384EL.doc 

EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των 

διοικητικών ικανοτήτων· 

12. διαπιστώνει ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις εξακολουθούν να έχουν 

πολύ μεγάλη σημασία για αρκετές χώρες· 

διαπιστώνει επίσης το γεγονός ότι τα 

κράτη μέλη που υλοποίησαν με επιτυχία 

προγράμματα προσαρμογής ή 

δημοσιονομικά προγράμματα μπόρεσαν 

να επιστρέψουν στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις που έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  397 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των 

διοικητικών ικανοτήτων· 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  398 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 
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κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των διοικητικών 

ικανοτήτων· 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στον εξορθολογισμό των 

διοικητικών ικανοτήτων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  399 

Frank Engel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των διοικητικών 

ικανοτήτων· 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση, να 

συμβάλλουν στην αύξηση των διοικητικών 

ικανοτήτων·και να προωθήσουν την 

ανάπτυξη και τις επενδύσεις· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  400 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των 

διοικητικών ικανοτήτων· 

12. θεωρεί ότι οι έξυπνα υλοποιηθείσες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

εξακολουθούν σε βάθος χρόνου να έχουν 

θετική κοινωνικοοικονομική απόδοση και 

να συμβάλλουν σε μια αποδοτικότερη 

διοίκηση· 

Or. de 

 

Τροπολογία  401 

Esther de Lange 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των 

διοικητικών ικανοτήτων· 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει, σε 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

επίπεδο, να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση της διοικητικής 

αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  402 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των 

διοικητικών ικανοτήτων· 

12. θεωρεί ότι οι εθνικές διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  403 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται 
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κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των διοικητικών 

ικανοτήτων· 

από τα εθνικά κοινοβούλια και τις 

κυβερνήσεις, με πλήρη γνώση των 

ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η 

κάθε χώρα και με σεβασμό για τις 

επιλογές των εκλεγμένων αξιωματούχων 

της, και θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των διοικητικών 

ικανοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  404 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των 

διοικητικών ικανοτήτων· 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

οικονομική απόδοση και να συμβάλλουν 

στην αύξηση της διοικητικής 

αποδοτικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  405 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των διοικητικών 

ικανοτήτων· 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση, 

συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου 

στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα 

και τη σύγκλιση, καθώς και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των διοικητικών 

ικανοτήτων· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  406 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετική 

κοινωνικοοικονομική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των διοικητικών 

ικανοτήτων· 

12. θεωρεί ότι οι γενικές οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις που αποτελούν 

αντικείμενο δέσμευσης στο πλαίσιο των 

εθνικών μεταρρυθμιστικών 

προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν 

μετρήσιμη θετική κοινωνικοοικονομική 

και περιβαλλοντική απόδοση και να 

συμβάλλουν στην αύξηση των διοικητικών 

ικανοτήτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  407 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. τονίζει ότι οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις δεν βασίζονται σε 

δημοσιονομικούς απλουστευτικούς 

αριθμητικούς στόχους αλλά επιδιώκουν 

τη δημοσιονομική υπευθυνότητα 

εξετάζοντας ποιοτικούς στόχους, όπως η 

αποδοτικότητα και η ποιότητα των 

δημόσιων δαπανών, η διαφάνεια και η 

λογοδοσία κατά την κατανομή των 

πόρων· το επίπεδο των δαπανών για την 

κοινωνική προστασία και τα δημόσια 

αγαθά· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  408 

Alfred Sant 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 12α. συνιστά, κατά συνέπεια, περαιτέρω 

προτάσεις διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων να συνοδεύονται από 

εκτίμηση των κοινωνικών επιπτώσεων 

που υπολογίζει κατά προσέγγιση τον 

αντίκτυπό τους στα χαμηλότερα 

εισοδηματικά στρώματα της κοινωνίας, 

σε όσους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της 

φτώχειας και τους φτωχούς, και να 

προταθούν επίσης μέτρα για τον 

περιορισμό του αντίκτυπου αυτού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  409 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει, ωστόσο, λύπη για το 

γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρεται 

στη φύση των «ασυνήθιστων 

συμβάντων» που δεν εμπίπτουν στον 

έλεγχο ενός κράτους μέλους και που 

ενδέχεται να το κάνουν να απομακρυνθεί 

προσωρινά από την οδό της 

προσαρμογής με σκοπό την επίτευξη του 

μεσοπρόθεσμου στόχου του· 

διαγράφεται 

Or. de 
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Τροπολογία  410 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει, ωστόσο, λύπη για το 

γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρεται 

στη φύση των «ασυνήθιστων 

συμβάντων» που δεν εμπίπτουν στον 

έλεγχο ενός κράτους μέλους και που 

ενδέχεται να το κάνουν να απομακρυνθεί 

προσωρινά από την οδό της 

προσαρμογής με σκοπό την επίτευξη του 

μεσοπρόθεσμου στόχου του· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  411 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει, ωστόσο, λύπη για το 

γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρεται 

στη φύση των «ασυνήθιστων 

συμβάντων» που δεν εμπίπτουν στον 

έλεγχο ενός κράτους μέλους και που 

ενδέχεται να το κάνουν να απομακρυνθεί 

προσωρινά από την οδό της 

προσαρμογής με σκοπό την επίτευξη του 

μεσοπρόθεσμου στόχου του· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  412 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει, ωστόσο, λύπη για το 

γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρεται 

στη φύση των «ασυνήθιστων 

συμβάντων» που δεν εμπίπτουν στον 

έλεγχο ενός κράτους μέλους και που 

ενδέχεται να το κάνουν να απομακρυνθεί 

προσωρινά από την οδό της 

προσαρμογής με σκοπό την επίτευξη του 

μεσοπρόθεσμου στόχου του· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  413 

Michael Theurer 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει, ωστόσο, λύπη για το γεγονός 

ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρεται στη 

φύση των «ασυνήθιστων συμβάντων» που 

δεν εμπίπτουν στον έλεγχο ενός κράτους 

μέλους και που ενδέχεται να το κάνουν να 

απομακρυνθεί προσωρινά από την οδό 

της προσαρμογής με σκοπό την επίτευξη 

του μεσοπρόθεσμου στόχου του· 

13. διαπιστώνει, ωστόσο, το γεγονός ότι η 

ανακοίνωση δεν αναφέρεται στη φύση των 

«ασυνήθιστων συμβάντων» που δεν 

εμπίπτουν στον έλεγχο ενός κράτους 

μέλους και έχουν σημαντικό αντίκτυπο 

στη χρηματοπιστωτική θέση μιας 

κυβέρνησης· επισημαίνει ότι ο ορισθείς 

Επίτροπος δήλωσε στις γραπτές του 

απαντήσεις προς το Κοινοβούλιο ότι η 

χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 

2007-2008 αποτελεί παράδειγμα ενός 

τέτοιου συμβάντος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  414 

Esther de Lange 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει, ωστόσο, λύπη για το 

γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρεται 

στη φύση των «ασυνήθιστων συμβάντων» 

που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο ενός 

κράτους μέλους και που ενδέχεται να το 

κάνουν να απομακρυνθεί προσωρινά από 

την οδό της προσαρμογής με σκοπό την 

επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του; 

13. υποστηρίζει το γεγονός ότι η 

ανακοίνωση δεν αναφέρεται στη φύση των 

«ασυνήθιστων συμβάντων» που δεν 

εμπίπτουν στον έλεγχο ενός κράτους 

μέλους, διότι αυτό θα οδηγούσε σε μια 

μάλλον άσκοπη προσπάθεια καθορισμού 

κάθε είδους υποθετικού ασυνήθιστου 

συμβάντος, με κίνδυνο να μη 

συνυπολογιστεί εκείνο που σημειώνεται 

τελικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  415 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει, ωστόσο, λύπη για το γεγονός 

ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρεται στη 

φύση των «ασυνήθιστων συμβάντων» που 

δεν εμπίπτουν στον έλεγχο ενός κράτους 

μέλους και που ενδέχεται να το κάνουν να 

απομακρυνθεί προσωρινά από την οδό της 

προσαρμογής με σκοπό την επίτευξη του 

μεσοπρόθεσμου στόχου του· 

13. εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η 

ανακοίνωση δεν αναφέρεται στη φύση των 

«ασυνήθιστων συμβάντων» που δεν 

εμπίπτουν στον έλεγχο ενός κράτους 

μέλους και που ενδέχεται να το κάνουν να 

απομακρυνθεί προσωρινά από την οδό της 

προσαρμογής με σκοπό την επίτευξη του 

μεσοπρόθεσμου στόχου του, παρέχοντας 

ένα απαράδεκτο περιθώριο διακριτικής 

ευχέρειας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

και προετοιμάζοντας το έδαφος για τη 

διαφορετική μεταχείριση παρόμοιων 

καταστάσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  416 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει, ωστόσο, λύπη για το γεγονός 

ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρεται στη 

φύση των «ασυνήθιστων συμβάντων» που 

δεν εμπίπτουν στον έλεγχο ενός κράτους 

μέλους και που ενδέχεται να το κάνουν να 

απομακρυνθεί προσωρινά από την οδό 

της προσαρμογής με σκοπό την επίτευξη 

του μεσοπρόθεσμου στόχου του· 

13. διαπιστώνει, ωστόσο, το γεγονός ότι η 

ανακοίνωση δεν αναφέρεται στη φύση των 

«ασυνήθιστων συμβάντων» που δεν 

εμπίπτουν στον έλεγχο ενός κράτους 

μέλους και υπενθυμίζει τη γενική αρχή 

του δικαίου που απαιτεί τη συσταλτική 

εφαρμογή των κανόνων που εισάγουν 

εξαιρέσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  417 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

13. εκφράζει, ωστόσο, λύπη για το 

γεγονός ότι η ανακοίνωση δεν αναφέρεται 

στη φύση των «ασυνήθιστων συμβάντων» 

που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο ενός 

κράτους μέλους και που ενδέχεται να το 

κάνουν να απομακρυνθεί προσωρινά από 

την οδό της προσαρμογής με σκοπό την 

επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του· 

13. διαπιστώνει το γεγονός ότι η 

ανακοίνωση δεν αναφέρεται στη φύση των 

«ασυνήθιστων συμβάντων» που δεν 

εμπίπτουν στον έλεγχο ενός κράτους 

μέλους και που ενδέχεται να το κάνουν να 

απομακρυνθεί προσωρινά από την οδό της 

προσαρμογής με σκοπό την επίτευξη του 

μεσοπρόθεσμου στόχου του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  418 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. υπογραμμίζει ότι ο κανόνας περί 

ελλείμματος και ο κανόνας περί 

μεσοπρόθεσμου στόχου βάσει του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

θα πρέπει να εφαρμόζονται από κοινού 

και ότι, για ένα κράτος μέλος που τηρεί 

τον κανόνα περί μεσοπρόθεσμου στόχου, 

το όριο ελλείμματος ύψους 3% 

εξασφαλίζει επαρκή δημοσιονομική 

ευελιξία κατά την ανταπόκριση σε 

ισχυρές αναταράξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  419 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13α. καλεί την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να εφαρμόσουν τις αλλαγές 

που εισήχθησαν στο ΣΣΑ σύμφωνα με το 

εξάπτυχο και το δίπτυχο και να 

ενεργήσουν στο πνεύμα αυτών, ιδίως 

όσον αφορά τη μεγαλύτερη βαρύτητα που 

δόθηκε στον κανόνα του χρέους και τον 

ενισχυμένο αυτοματισμό κατά την 

επιβολή κυρώσεων που δημιουργήθηκε 

μέσω της καθιέρωσης της αντίστροφης 

ειδικής πλειοψηφίας κατά τη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων του Συμβουλίου 

σχετικά με την επιβολή κυρώσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  420 

Cora van Nieuwenhuizen 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 13 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 13β. καλεί την Επιτροπή να εξαρτήσει τη 

λήψη κονδυλίων του ΕΤΣΕ από ένα 

κράτος μέλος από τις επιδόσεις του εν 

λόγω κράτους μέλους όσον αφορά τη 

δημοσιονομική μεταρρύθμιση, 

λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το ιστορικό 

συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που προβλέπονται στο ΣΣΑ και 

το ιστορικό προόδου που έχει σημειωθεί 

κατά την εφαρμογή των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων, κατά την εκτίμηση της 

Επιτροπής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  421 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Στενότερος συντονισμός και οικονομική 

σύγκλιση: δυνητική βελτίωση του ΣΣΑ 

στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 

«εξαπτύχου» και του «διπτύχου» 

Δυνητική βελτίωση και αναθεώρηση του 

ΣΣΑ και του «εξαπτύχου» και του 

«διπτύχου» 

Or. en 

 

Τροπολογία  422 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Στενότερος συντονισμός και οικονομική Δυνητική βελτίωση του ΣΣΑ 
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σύγκλιση: δυνητική βελτίωση του ΣΣΑ 

στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 

«εξαπτύχου» και του «διπτύχου» 

Or. en 

 

Τροπολογία  423 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 3 

  

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Στενότερος συντονισμός και οικονομική 

σύγκλιση: δυνητική βελτίωση του ΣΣΑ 

στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 

«εξαπτύχου» και του «διπτύχου» 

Δυνητική βελτίωση του ΣΣΑ στο πλαίσιο 

της αναθεώρησης του «εξαπτύχου» και του 

«διπτύχου» 

Or. en 

 

Τροπολογία  424 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Στενότερος συντονισμός και οικονομική 

σύγκλιση: δυνητική βελτίωση του ΣΣΑ στο 

πλαίσιο της αναθεώρησης του 

«εξαπτύχου» και του «διπτύχου» 

Στενότερος συντονισμός: δυνητική 

βελτίωση του ΣΣΑ στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης του «εξαπτύχου» και του 

«διπτύχου» 

Or. en 

 

Τροπολογία  425 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  426 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  427 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

14. θεωρεί ότι οι κανόνες που 

προβλέπονται στο ΣΣΑ καθορίζουν 

σαφώς τους στόχους της ευελιξίας και  
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 

αυστηρή και δίκαιη εφαρμογή τους· 
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προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  428 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

14. θεωρεί ότι η ανακοίνωση της 

Επιτροπής διευκρινίζει τα σημεία όπου 

υπάρχουν περιθώρια ευελιξίας στο πλαίσιο 

της υφιστάμενης νομοθεσίας· επικροτεί 

την προσπάθεια για μεγαλύτερη 

αποσαφήνιση του σύνθετου αυτού πεδίου, 

βοηθώντας ιδίως τις κυβερνήσεις να μην 

προάγουν λανθασμένες προσδοκίες 

σχετικά με την ευελιξία κατά την 

κατάρτιση των προϋπολογισμών τους· 

τονίζει, ωστόσο, ότι η υπερβολική 

ευελιξία θα περιορίσει την 

προβλεψιμότητα, τη διαφάνεια και την 

αποτελεσματικότητα του πλαισίου 

οικονομικής διακυβέρνησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  429 

Michael Theurer 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

14. θεωρεί ότι οι κανόνες που 

προβλέπονται στο ΣΣΑ καθορίζουν 

σαφώς τους στόχους της ευελιξίας και 

καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την 

αυστηρή εφαρμογή τους· 
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προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  430 

Siegfried Mureșan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν περιορισμένα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· αναμένει από την Επιτροπή 

να εφαρμόσει την ήδη υπάρχουσα 

ευελιξία σύμφωνα με την ανακοίνωσή της 

της 13ης Ιανουαρίου 2015 με τίτλο 

«Αξιοποίηση στο έπακρο της 

ελαστικότητας στο πλαίσιο των 

υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης» 

(COM(2015)0012)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  431 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν ήδη επαρκή περιθώρια 

ευελιξίας· καλεί την Επιτροπή να μην 

μειώσει σε καμία περίπτωση την 

αυστηρότητα αυτού του πλαισίου 

αλλάζοντας περαιτέρω τους κανόνες · 
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Or. de 

 

Τροπολογία  432 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

14. θεωρεί ότι είναι ευθύνη των κρατών 

μελών να σεβαστούν το ΣΣΑ και 

υπογραμμίζει ότι το ΣΣΑ εκπονήθηκε με 

τη συναίνεση των κρατών μελών της ΕΕ· 

καλεί συνεπώς την Επιτροπή να ενισχύσει 

την ευελιξία που προβλέπεται στους 

υφιστάμενους κανόνες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  433 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο δεν έχουν επαρκή περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

προτείνει στο Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο όλες τις αναγκαίες  αλλαγές 

των κανόνων που θα βγάλουν την ΕΕ από 

την κρίση, προωθώντας ανάπτυξη που θα 

είναι οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά βιώσιμη, με βάση τους 

προβληματισμούς και τις συστάσεις που 

περιέχονται στην παρούσα έκθεση· 

Or. en 
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Τροπολογία  434 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

14. θεωρεί ότι τα περιθώρια ευελιξίας και 

εφαρμογής μη δεσμευτικής νομοθεσίας 

του ΣΣΑ και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

πρέπει να περιοριστούν προκειμένου να 

επιτευχθεί δημοσιονομική εξυγίανση· 

καλεί την Επιτροπή να περιορίσει τον 

βαθμό ευελιξίας στην ισχύουσα δέσμη 

κανόνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  435 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 
προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο δεν έχουν καθόλου περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· υπογραμμίζει ότι οι 

οικονομικές επιδόσεις στη ζώνη του ευρώ 

στο σύνολό της, και ιδίως στις 

περιφερειακές οικονομίες, απαιτούν μια 

νέα και ευέλικτη προσέγγιση· καλεί την 

Επιτροπή να προτείνει αλλαγές των 

κανόνων που θα παράσχουν ευέλικτους 

τρόπους επίτευξης οικονομικής, 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας· 

Or. en 
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Τροπολογία  436 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει πρόσθετους ερμηνευτικούς 

κανόνες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  437 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας και εφαρμογής μη δεσμευτικής 

νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να 

προτείνει αλλαγές των κανόνων, όπου 

χρειάζονται· 

14. θεωρεί ότι το ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο έχουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ευελιξίας· καλεί την Επιτροπή να 

ενισχύσει αυτή την ευελιξία και να προβεί 

στον εξορθολογισμό και την ενίσχυση του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  438 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14a. τονίζει ότι το χρονοδιάγραμμα για 

την έγκριση των γνωμοδοτήσεων της 

Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια 

δημοσιονομικών προγραμμάτων κατά 

την εφαρμογή του κανονισμού με τίτλο 

«σχετικά με κοινές διατάξεις για την 

παρακολούθηση και την εκτίμηση των 

σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων 

και τη διασφάλιση της διόρθωσης του 

υπερβολικού ελλείμματος των κρατών 

μελών στη ζώνη του ευρώ», που αποτελεί 

μέρος του διπτύχου, δεν επιτρέπει να 

συνυπολογιστεί η πρώτη ανακοίνωση της 

Eurostat σχετικά με τα δημοσιονομικά 

στοιχεία του τρέχοντος έτους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  439 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14a. εφιστά, εν προκειμένω, την προσοχή 

στην πιθανή αντίφαση μεταξύ του στόχου 

του ΣΣΑ για την επίτευξη 

δημοσιονομικών πλεονασμάτων σε 

περιόδους ανάπτυξης και της πολύ 

γενναιόδωρης εφαρμογής της ευελιξίας, 

όπως προβλέπεται σήμερα· εκφράζει τον 

φόβο ότι, εάν αυτή η ευελιξία 

εφαρμόζεται πάντα στο έπακρο, 

ενδέχεται να ενισχύσει την τάση 

ορισμένων κυβερνήσεων να δημιουργούν 

ελλείμματα· παροτρύνει την Επιτροπή να 

διευκρινίσει τον τρόπο με τον οποίο θα 

διασφαλίσει ότι τα ελλείμματα και τα 

πλεονάσματα θα εξισορροπηθούν συν τω 

χρόνω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Συμφώνου·  
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Τροπολογία  440 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14β. εκφράζει έντονα τη λύπη του διότι 

στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά 

με την ευελιξία δεν αναφέρεται ρητά εάν 

η επιλογή μιας μεθόδου εφαρμογής 

ευελιξίας αποκλείει την εφαρμογή των 

υπολοίπων ή αν μπορούν να εφαρμοστούν 

σωρευτικά· προτρέπει την Επιτροπή να 

διασαφηνίσει το σημείο αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία  441 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14γ. αντιλαμβάνεται ότι το Συμβούλιο 

έλαβε υπόψη την ανακοίνωση της 

Επιτροπής σχετικά με την ευελιξία και 

υπογράμμισε την ανάγκη για διατήρηση 

της αξιοπιστίας και της 

αποτελεσματικότητας κατά την 

εφαρμογή του ΣΣΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  442 

Esther de Lange 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14δ. υπενθυμίζει ότι, το 2003, δύο 

μεγάλες χώρες απέφυγαν να υποβληθούν 

σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος· 

εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι 

αρκετές μικρές χώρες δεν μπόρεσαν να 

επωφεληθούν από αυτό το είδος 

επιείκειας και χρειάστηκε να υποβληθούν 

σε οδυνηρά προγράμματα προσαρμογών· 

παροτρύνει την Επιτροπή και το 

Συμβούλιο να αξιολογούν τις μικρές και 

τις μεγάλες χώρες με τον ίδιο τρόπο· 

ελπίζει ότι καμία χώρα δεν θεωρείται εκ 

προοιμίου υπερβολικά μεγάλη για να της 

αποδοθούν ευθύνες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  443 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14a. θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκοί 

δημοσιονομικοί κανόνες πρέπει να 

οριστούν εντός του υφιστάμενου 

κοινοτικοποιημένου πλαισίου 

οικονομικής διακυβέρνησης· ζητεί, ως εκ 

τούτου, την αντικατάσταση των 

υφιστάμενων διακυβερνητικών 

συμφωνιών, όπως του δημοσιονομικού 

συμφώνου, που υπονομεύει τον 

δημοκρατικό έλεγχο των υφιστάμενων 

κανόνων· 

Or. en 
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Τροπολογία  444 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14β. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η 

αναθεώρηση του νομικού πλαισίου θα 

αποτελέσει το πλέον κατάλληλο μέσο 

πολιτικής για την επίτευξη μιας γνήσια 

αντικυκλικής προσέγγισης, η οποία 

απαιτεί ταχύτερη εξυγίανση κατά τις 

περιόδους ανοδικής πορείας της 

οικονομίας και μεγαλύτερα περιθώρια 

ελιγμών κατά τη διάρκεια περιόδων με 

αρνητικό παραγωγικό κενό και, ιδίως, σε 

μια κατάσταση όπου η οικονομία 

βρίσκεται στη λεγόμενη ζώνη μηδενικών 

επιτοκίων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  445 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14γ. επισημαίνει ότι μια τέτοια 

αναθεώρηση θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ευνοϊκότερη 

μεταχείριση των επενδύσεων μέσω 

χρήσης μεθόδων κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, όπως η μέθοδος του 

αποσβεσμένου κόστους για ορισμένες 

κατηγορίες δημόσιων επενδύσεων 

υψηλής ποιότητας που δημιουργούν 

μεγάλα και μετρήσιμα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη σε περιόδους όπου 

η απασχόληση και η απόδοση της 
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παραγωγής είναι κατώτερες από τις 

δυνατότητές τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  446 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14δ. επισημαίνει ότι μια τέτοια μέθοδος 

θα παράσχει μια έξυπνη αντικυκλική 

προσέγγιση κατανέμοντας σε ολόκληρο 

τον κύκλο ζωής των ακαθάριστων 

επενδύσεων το κόστος των δαπανών 

κεφαλαίου που στοχεύουν σε μια 

περισσότερο βιώσιμη οικονομία και 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 

περιόδων ύφεσης, το οποίο αποτελεί 

συνήθη πρακτική στο πλαίσιο της 

λογιστικής του ιδιωτικού τομέα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  447 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος 

του ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

διαγράφεται 
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των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 

και τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 

και των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  448 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 

και τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 

και των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 

κράτη μέλη που υπάγονται στο 

διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ πληρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 

τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  449 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να λάβουν υπόψη την ανάγκη αύξησης της 

σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών της 

ζώνης του ευρώ· 
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του ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  450 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να επανεξετάσουν εκ βάθρων τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

καταστροφικές αθέλητες συνέπειες της 

εξαναγκασμένης και εσπευσμένης 
σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών της 

ζώνης του ευρώ, την ανάγκη να δοθεί η 

δυνατότητα σε μηχανισμούς 

αυτοδιόρθωσης να εργαστούν για την 

απορρόφηση των μακροοικονομικών 

ανισορροπιών και τον ρόλο των εθνικών 

κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων 

όσον αφορά τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  451 

Hugues Bayet 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, των 

κοινωνικών εταίρων και ανάλογα με την 

κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

κρατών μελών, των περιφερειών και των 

δήμων όσον αφορά τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  452 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος και συνεκτικότερος διάλογος 

μεταξύ των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη αύξησης της σύγκλισης 

μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του 

ευρώ και τον ρόλο των εθνικών 

κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων 

όσον αφορά τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 
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Τροπολογία  453 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ 

και τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων 

και των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά 

τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων και των κοινωνικών 

εταίρων και οι συσκέψεις των εθνικών 

κοινοβουλίων όσον αφορά τον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  454 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος 

του ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να καταστήσουν εφικτό τον πρωιμότερο 

διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων, 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αύξησης 

της σύγκλισης μεταξύ των κρατών μελών 

της ζώνης του ευρώ και τον ρόλο των 

εθνικών κοινοβουλίων και των κοινωνικών 

εταίρων όσον αφορά τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 
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των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  455 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

των εθνικών κοινοβουλίων και των 

κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ισότιμων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  456 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 
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ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση βιώσιμων 

και κοινωνικά ισορροπημένων 
μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  457 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά την 

οικειοποίηση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  458 

Paul Tang 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα 

που εξυπηρετούνται από αυτά, ιδίως στο 

διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ, ώστε να 

καταστεί εφικτός ο πρωιμότερος διάλογος 

μεταξύ των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας 

υπόψη την ανάγκη αύξησης της σύγκλισης 

μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του 

ευρώ και τον ρόλο των εθνικών 

κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων 

όσον αφορά τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  459 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και 

των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

15. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο 

να διατυπώσουν καλύτερα τα 

δημοσιονομικά και μακροοικονομικά 

πλαίσια, ιδίως στο διορθωτικό σκέλος του 

ΣΣΑ, ώστε να καταστεί εφικτός ο 

πρωιμότερος διάλογος μεταξύ των 

ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάγκη αύξησης της σύγκλισης μεταξύ 

των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και 

τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων όσον 

αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 



 

AM\1052384EL.doc 43/178 PE549.458v01-00 

 EL 

Τροπολογία  460 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15a. ζητεί έναν περισσότερο ενεργό ρόλο 

των εθνικών κοινοβουλίων κατά τη 

δημιουργία των εθνικών 

μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και 

του προγράμματος σύγκλισης και κατά 

την εφαρμογή των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων·  

Or. en 

 

Τροπολογία  461 

Alfred Sant 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15a. τονίζει ότι τα δημοσιονομικά και τα 

μακροοικονομικά πλαίσια θα πρέπει 

επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία σε 

περιφερειακό επίπεδο, εφόσον οι 

οικονομικές αποκλίσεις έχουν αυξηθεί, 

όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών, αλλά και 

στο εσωτερικό τους· ότι θα πρέπει να 

διατεθούν ολοκληρωμένα περιφερειακά 

δεδομένα στο κατάλληλο επίπεδο και 

σύμφωνα με τα εθνικά δεδομένα για τον 

σκοπό αυτό· και ότι η συζήτηση των 

υφιστάμενων ή των αναδυόμενων 

περιφερειακών αποκλίσεων θα πρέπει να 

ενταχθεί σε κάθε περίπτωση στην 

αναθεώρηση του εξαπτύχου και του 

διπτύχου· 

Or. en 
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Τροπολογία  462 

Alfred Sant 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15β. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί 

μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο με τον 

οποίο ορίζεται, παρακολουθείται και 

μετράται η σύγκλιση ή η απόκλιση 

μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ 

περιφερειών στη ζώνη του ευρώ,τόσο σε 

οικονομικούς όσο και σε κοινωνικούς 

όρους· ότι πρέπει να καταρτιστούν 

κανόνες σχετικά με τους τρόπους 

επικαιροποίησης και δημοσιοποίησης 

αυτού· και ότι τα αποτελέσματα που 

καταγράφονται με βάση τέτοιου είδους 

θεσπισμένα κριτήρια θα πρέπει να 

δημοσιεύονται τακτικά στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  463 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις με βάση την 

επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ 

της ΕΕΑ και της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας 

στοχοθετημένης οικονομικής συζήτησης· 
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και προτείνει να καταστεί η σύσταση που 

αφορά τη ζώνη του ευρώ υποχρεωτική σε 

συνέχεια μιας δέουσας συζήτησης με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας 

κίνητρα ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η 

υλοποίησή της· ζητεί να προστεθεί στις 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις και η 

σύσταση σχετικά με τη διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)· 

Or. de 

 

Τροπολογία  464 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας 

οικονομικής συζήτησης σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη σύγκλιση 

στη ζώνη του ευρώ· προτείνει να 

καταρτιστούν οι ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ 

και της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ υποχρεωτική σε συνέχεια μιας 

δέουσας συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ)· 

16. τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής 

μιας οικονομικής συζήτησης σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη σύγκλιση 

στη ζώνη του ευρώ· 

Or. fr 
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Τροπολογία  465 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας 

οικονομικής συζήτησης σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη σύγκλιση 

στη ζώνη του ευρώ· προτείνει να 

καταρτιστούν οι ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ 

και της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ υποχρεωτική σε συνέχεια μιας 

δέουσας συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ)· 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν 

καλύτερα· προτείνει να διαδραματίζουν οι 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις καίριο ρόλο 

κατά τις αποφάσεις για την κατανομή 

των κεφαλαίων του ΕΤΣΕ· ζητεί να 

προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 

και η σύσταση σχετικά με τη διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  466 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας 

16. προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ετήσιας 

επισκόπησης της ανάπτυξης (ΕΕΑ) και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 
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οικονομικής συζήτησης σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη σύγκλιση 

στη ζώνη του ευρώ· προτείνει να 

καταρτιστούν οι ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ υποχρεωτική σε συνέχεια μιας 

δέουσας συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ)· 

ανισορροπιών (ΔΜΑ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  467 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις με βάση την 

επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ 

της ΕΕΑ και της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), 

και προτείνει να καταστεί η σύσταση που 

αφορά τη ζώνη του ευρώ υποχρεωτική σε 

συνέχεια μιας δέουσας συζήτησης με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας 

κίνητρα ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η 

υλοποίησή της· ζητεί να προστεθεί στις 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και η γενική εκτίμηση 

της δημοσιονομικής κατάστασης και των 

προοπτικών στη ζώνη του ευρώ που 

προβλέπονται στο σύνολό τους στον 

κανονισμό 473/2013 (άρθρο 7 

παράγραφος 4) πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταστεί υποχρεωτική 

η γενική εκτίμηση της ζώνης του ευρώ, 

σε συνέχεια κατάλληλου διαλόγου με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να εκδοθεί 

με σκοπό να υποβληθεί προς έγκριση 

κατά το εαρινό Συμβούλιο, παρέχοντας 

κίνητρα ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η 
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ειδικές ανά χώρα συστάσεις και η 

σύσταση σχετικά με τη διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)· 

υλοποίησή της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  468 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ υποχρεωτική σε συνέχεια μιας 

δέουσας συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ)· 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τα προβλήματα της 

αυξανόμενης ανεργίας και φτώχειας στη 

ζώνη του ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν 

οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις με βάση την 

επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της 

ΕΕΑ και της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), 

και προτείνει να προκύψει η σύσταση που 

αφορά τη ζώνη του ευρώ από μια δέουσα 

συζήτηση με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ζητεί να μην επιβάλλονται 

οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 

προληπτικό σκέλος, στο πλαίσιο της 

διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ) ή της ΔΜΑ, σε χώρες που 

αντιμετωπίζουν οικονομική πίεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  469 

Elisa Ferreira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ υποχρεωτική σε συνέχεια μιας 

δέουσας συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ)· 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

ελέγχεται η ποιότητα των συστάσεων που 

αφορούν τη ζώνη του ευρώ σε σχέση με τα 

αποτελέσματά τους και να υπόκεινται σε 

επαρκή διαπραγμάτευση με τα κράτη 

μέλη· απαιτείται μια δέουσα συζήτηση με 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ζητεί να 

προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 

και η σύσταση σχετικά με τη διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  470 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τα διαρθρωτικά σφάλματα 

και τις ανισότητες στη ζώνη του ευρώ, 

καθώς και την άνοδο της ανεργίας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού· προτείνει 
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της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ υποχρεωτική σε συνέχεια μιας 

δέουσας συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ)· 

να καταρτιστούν οι ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ μη υποχρεωτική και να 

προηγηθεί αυτής μια δέουσα συζήτηση 

στα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  471 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις με βάση την 

επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ 

της ΕΕΑ και της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), 
και προτείνει να καταστεί η σύσταση που 

αφορά τη ζώνη του ευρώ υποχρεωτική σε 

συνέχεια μιας δέουσας συζήτησης με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας 

κίνητρα ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η 

υλοποίησή της· ζητεί να προστεθεί στις 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις και η 

σύσταση σχετικά με τη διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)· 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ, καθώς και οι ειδικές ανά 

χώρα συστάσεις πρέπει να υλοποιηθούν 

και να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να διασφαλίσουν τα 

κράτη μέλη ότι οι ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις θα συζητούνται στα εθνικά 

τους κοινοβούλια και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ αντικείμενο μια δέουσας 

συζήτησης στο εσωτερικό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(διαγράφεται)· 

Or. en 
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Τροπολογία  472 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας 

οικονομικής συζήτησης σε παγκόσμιο 

επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τη σύγκλιση 

στη ζώνη του ευρώ· προτείνει να 

καταρτιστούν οι ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ υποχρεωτική σε συνέχεια μιας 

δέουσας συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ)· 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν 

καλύτερα ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα 

συμφέροντα της ζώνης του ευρώ στο 

σύνολό της· προτείνει να καταρτιστούν οι 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις με βάση την 

επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της 

ΕΕΑ και της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  473 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 
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ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ υποχρεωτική σε συνέχεια μιας 

δέουσας συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ)· 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας και μιας 

περισσότερο συντονισμένης προσέγγισης 
μεταξύ της ΕΕΑ και της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), 

και προτείνει να καταστεί η διαδικασία 

που οδηγεί στην έγκριση της σύστασης 
που αφορά τη ζώνη του ευρώ υποχρεωτική 

σε συνέχεια μιας δέουσας συζήτησης με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά 

κοινοβούλια, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ) σε ένα ενιαίο έγγραφο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  474 

Paul Tang 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ) και να 

περιορίζονται στην επίτευξη των 
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του ευρώ υποχρεωτική σε συνέχεια μιας 

δέουσας συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ)· 

ευρωπαϊκών στόχων οικονομικής 

διακυβέρνησης· προτείνει να καταστεί η 

σύσταση που αφορά τη ζώνη του ευρώ 

υποχρεωτική σε συνέχεια μιας δέουσας 

συζήτησης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

παρέχοντας κίνητρα ούτως ώστε να 

ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· ζητεί να 

προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις 

και η σύσταση σχετικά με τη διαδικασία 

υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  475 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. επιμένει ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά τη σύγκλιση στη ζώνη του 

ευρώ· προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ υποχρεωτική σε συνέχεια μιας 

δέουσας συζήτησης με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, παρέχοντας κίνητρα ούτως 

ώστε να ενθαρρυνθεί η υλοποίησή της· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ)· 

16. θεωρεί ότι η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης (ΕΕΑ) και οι συστάσεις για τη 

ζώνη του ευρώ πρέπει να σχεδιαστούν και 

να αξιοποιηθούν καλύτερα ώστε να 

επιτρέψουν τη διεξαγωγή μιας οικονομικής 

συζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως 

όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και 

τη σύγκλιση στη ζώνη του ευρώ· προτείνει 

να καταρτιστούν οι ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις με βάση την επίτευξη 

καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της ΕΕΑ και 

της διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (ΔΜΑ), και προτείνει να 

καταστεί η σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ υποχρεωτική παρέχοντας 

κίνητρα ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η 

υλοποίησή της· ζητεί να συντονιστεί με τις 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις και η σύσταση 

σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού 

ελλείμματος (ΔΥΕ)· 

Or. en 
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Τροπολογία  476 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. καλεί τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 

τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς 

αποκλειστικά και μόνο με βάση τις 

μακροοικονομικές προβλέψεις που 

εκπονούνται από την Επιτροπή στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  477 

Pervenche Berès, Hugues Bayet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. προτείνει στο πλαίσιο της 

διαδικασίας μακροοικονομικών 

ανισορροπιών να χρησιμοποιούνται 

επικουρικοί δείκτες για τις περιφερειακές 

ανισότητες· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  478 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16a. προτείνει να καταρτιστούν οι ειδικές 

ανά χώρα συστάσεις με βάση την 

επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ 
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της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης 

(ΕΕΑ) και της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ)· 

ζητεί να προστεθεί στις ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις και η σύσταση σχετικά με τη 

διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

(ΔΥΕ), ώστε να συνδυαστεί η εποπτεία 

της δημοσιονομικής θέσης με τον 

συντονισμό της οικονομικής πολιτικής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  479 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16a. τάσσεται υπέρ μιας ενισχυμένης 

διαδικασίας όσον αφορά την εκπόνηση, 

τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί και την 

παρακολούθηση των ειδικών ανά χώρα 

συστάσεων· θεωρεί ότι η Επιτροπή 

πρέπει να ορίσει ρητές συστάσεις με 

στόχο την υλοποίηση των 

επικαιροποιημένων εθνικών στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία περιλαμβάνει 

την αρχή σύμφωνα με την οποία τα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται 

με τις εν λόγω συστάσεις ή να εξηγούν 

τους λόγους για τη μη συμμόρφωσή τους· 

ζητεί εν προκειμένω από τα κράτη μέλη 

να διευκρινίζουν με ποιον τρόπο μπορούν 

τυχόν εναλλακτικά μέτρα πολιτικής να 

βοηθήσουν στην επίτευξη των εθνικών 

στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

με μετρήσιμο τρόπο, σε περίπτωση που 

δεν τηρηθούν οι συστάσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  480 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16β. επισημαίνει ότι το βασικό 

μειονέκτημα του ισχύοντος πλαισίου 

οικονομικής διακυβέρνησης από άποψη 

νομιμοποίησης των εισροών είναι η 

έλλειψη επαρκούς και γνήσιας 

συμμετοχής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων κατά τον καθορισμό και 

την παρακολούθηση των συστάσεων της 

δημοσιονομικής και οικονομικής 

πολιτικής·  τάσσεται υπέρ της έγκρισης 

μιας διοργανικής συμφωνίας ούτως ώστε 

να προβλεφθεί ενισχυμένος ρόλος όσον 

αφορά την έγκριση των βασικών 

εγγράφων που σχετίζονται με το 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (ετήσια επισκόπηση 

της ανάπτυξης, έκθεση όσον αφορά τον 

μηχανισμό επαγρύπνησης, ειδικές ανά 

χώρα συστάσεις), καθώς και να ανατεθεί 

ένας ενεργός και σταδιακός ρόλος 

ελέγχου στα εθνικά κοινοβούλια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  481 

Danuta Maria Hübner, Dariusz Rosati 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16a. θεωρεί ότι, με την προσθήκη 

ευελιξίας στη δημοσιονομική μεταχείριση 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

βάσει των υφιστάμενων κανόνων του 

ΣΣΑ, πρέπει να δίνεται επίσης 
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διαρκέστερη πολιτική προσοχή στην 

ικανότητα του πλαισίου οικονομικής 

διακυβέρνησης να παρακολουθεί, να 

προάγει και να διατηρεί τις εν λόγω 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό 

επίπεδο, από το στάδιο της ανάληψης 

δεσμεύσεων έως την υλοποίησή τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  482 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  483 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

διαγράφεται 

Or. fr 
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Τροπολογία  484 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  485 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

17. επιμένει ότι το ισχύον πλαίσιο 

οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως ο 

μεσοπρόθεσμος στόχος για διαρθρωτικά 

ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και ο 
κανόνας του 1/20 όσον αφορά τη μείωση 

του χρέους, είναι οικονομικά, κοινωνικά 

και πολιτικά μη βιώσιμο· ζητεί, ως εκ 

τούτου, από την Επιτροπή να προτείνει 

τις αναγκαίες αλλαγές και εναλλακτικές 

λύσεις στους υφιστάμενους κανόνες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  486 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

17. καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει τον 

ισχύοντα κανόνα του 1/20 όσον αφορά τη 

μείωση του χρέους προκειμένου να 

διασφαλίσει τη μείωση των λόγων του 

χρέους σε βιώσιμα επίπεδα σύμφωνα με 

το ΣΣΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  487 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

επαρκής ή πρέπει να υποβληθεί σε 

επανεξέταση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  488 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

17. θεωρεί ότι ο ισχύων κανόνας του 1/20 

όσον αφορά τη μείωση του χρέους δεν 

είναι βιώσιμος για πολλά κράτη μέλη και 

πρέπει να ανακληθεί· 

Or. en 
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Τροπολογία  489 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

17. καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας 

υπόψη τον πολύ αργό ρυθμό της μείωσης 

του συνολικού χρέους στη ζώνη του ευρώ 

σε επίπεδα κάτω του ορίου του 60% που 

προβλέπεται στη Συνθήκη, να εξετάσει 

εάν αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή 

εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας 

και εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους παραμένει 

επαρκής ώστε να καταστήσει τα δημόσια 

οικονομικά βιώσιμα και κατά πόσον 

πρέπει να υποβληθεί σε επανεξέταση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  490 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και ρεαλιστικός σε συνδυασμό 

με τον ρυθμό ονομαστικής ανάπτυξης και 

τη μείωση του ελλείμματος πέραν των 

ορίων που προβλέπονται στον νέο πίνακα 

που περιλαμβάνεται στο προληπτικό 

σκέλος του Συμφώνου στην ανακοίνωση 

σχετικά με την ευελιξία, ως προς την 

οικειοποίηση από τα κράτη μέλη, και 
κατά πόσον θα πρέπει να υποβληθεί σε 

επανεξέταση το δόγμα ως προς την 
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πρακτική του εφαρμογή σε περιόδους 

όπου ο πληθωρισμός απέχει πολύ από τον 

στόχο της ΕΚΤ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  491 

Renato Soru 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  492 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

αποτελεσματικός και κατά πόσον πρέπει 

να υποβληθεί σε επανεξέταση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  493 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει 

εάν ο ισχύων κανόνας του 1/20 όσον 

αφορά τη μείωση του χρέους είναι 

βιώσιμος και κατά πόσον πρέπει να 

υποβληθεί σε επανεξέταση· 

17. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 

ενδελεχή αξιολόγηση του κανόνα του 1/20 

με σκοπό την αντικατάστασή του από 

έναν καλύτερα διατυπωμένο και 

προσαρμοσμένο κανόνα· ζητεί εν 

προκειμένω διαφοροποίηση μεταξύ 

χρέους που δημιουργήθηκε για τη 

στήριξη του χρηματοπιστωτικού κλάδου 

στο πλαίσιο της κρίσης και των λοιπών 

κατηγοριών χρέους· υπενθυμίζει ότι 

σημαντικό τμήμα του χρέους προέρχεται 

από μέτρα στήριξης που παρασχέθηκαν 

από τα κράτη μέλη στον τραπεζικό κλάδο 

από το 2008· φρονεί ότι αυτό το μέρος 

του χρέους προς ΑΕγχΠ πρέπει να 

μειωθεί μέσω ειδικών μέτρων που θα 

υποχρεώνουν τον χρηματοπιστωτικό 

κλάδο να συνεισφέρει το μερίδιο που του 

αναλογεί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  494 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. ενθαρρύνει τις επιτροπές 

οικονομικών των εθνικών κοινοβουλίων 

να καλούν συστηματικά τους αρμόδιους 

Επιτρόπους για την οικονομική 

διακυβέρνηση της ΕΕ σε δημόσια 

συζήτηση ενώπιον των τμημάτων τους 

πριν από την έγκριση των σχεδίων 

προϋπολογισμών των κρατών μελών· 

Or. fr 
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Τροπολογία  495 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17a. υπενθυμίζει ότι τυχόν μείωση των 

δημοσίων δαπανών με σκοπό την αύξηση 

του πρωτογενούς αποτελέσματος του 

προϋπολογισμού και τη μείωση του 

δημόσιου χρέους μειώνει τον ρυθμό 

ανάπτυξης εξαιτίας του δημοσιονομικού 

πολλαπλασιαστή και συμβάλλει στη 

μείωση του πληθωρισμού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  496 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17β. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 

επανεξέταση του κανονισμού 472/2013 

προκειμένου να αντληθούν όλα τα 

απαιτούμενα διδάγματα από την Τρόικα 

και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με 

αυτήν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  497 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17a. εκφράζει ανησυχία για τον ρυθμό 

αύξησης του χρέους σε χώρες που 

διαθέτουν ήδη πολύ υψηλό επίπεδο 

χρέους· διαπιστώνει ότι αυτό έρχεται σε 

έντονη αντίθεση με τον κανόνα του 1/20 

όσον αφορά τη μείωση του χρέους· ζητεί 

από την Επιτροπή να διευκρινίσει πώς 

σκοπεύει να αντιμετωπίσει αυτή την 

αντίθεση και εντός ποιου 

χρονοδιαγράμματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  498 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17β. υπενθυμίζει ότι το όριο του 3% όσον 

αφορά το έλλειμμα επελέγη προκειμένου 

να αντικατοπτρισθεί το ποσοστό 3% της 

ετήσιας οικονομικής ανάπτυξης που 

επικρατούσε στην ΕΕ όταν καταρτίστηκε 

αρχικά η νομοθεσία· αναρωτιέται μήπως 

αυτό το όριο του 3% είναι υπερβολικά 

υψηλό σήμερα που η ανάπτυξη είναι 

σημαντικά και διαρκώς χαμηλότερη· 

καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν τα 

κάποιες φορές αμελητέα αποτελέσματα 

της εξυγίανσης μπορούν να αποδοθούν σε 

αυτή την ασυμφωνία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  499 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17a. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 

ενδελεχή αξιολόγηση του μεσοπρόθεσμου 

δημοσιονομικού στόχου, όπως ορίζεται 

στο πλαίσιο του «εξαπτύχου», με σκοπό 

την αντικατάστασή του από έναν 

καλύτερα διατυπωμένο και 

προσαρμοσμένο κανόνα· υπογραμμίζει ότι 

ένας κανόνας γενικής χρήσης δεν είναι 

κατάλληλος δεδομένου ότι εντέλει ο λόγος 

χρέους προς ΑΕγχΠ συγκλίνει με τον λόγο 

του μέσου ελλείμματος προς το 

ονομαστικό ΑΕγχΠ·   

Or. en 

 

Τροπολογία  500 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17β. ζητεί την αναθεώρηση της έννοιας 

της βιωσιμότητας του χρέους με βάση 

μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα 

θεμελιώδη δικαιώματα με στόχο να μην 

αποτελούν οι υποχρεώσεις εξυπηρέτησης 

του χρέους εμπόδιο ή να έχουν 

προτεραιότητα έναντι της παροχής 

επαρκών ελάχιστων πόρων για τη 

χρηματοδότηση βασικών υπηρεσιών, με 

στόχο δηλαδή τη συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις προάσπισης των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

Or. en 
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Τροπολογία  501 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17γ. τάσσεται ιδίως υπέρ της 

διοργάνωσης μιας πανευρωπαϊκής 

διάσκεψης με θέμα το χρέος και το 

μέλλον της ζώνης του ευρώ υπό μορφή 

συνεδρίου με σκοπό την αλλαγή της 

Συνθήκης ούτως ώστε να βελτιωθεί η 

δημοκρατική λογοδοσία και να 

εμβαθυνθεί η οικονομική ολοκλήρωση 

της ΟΝΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  502 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17δ. υπενθυμίζει το συμπέρασμα της 

έκθεσής του σχετικά με την Τρόικα όπου 

ζητείται η αντιμετώπιση της ανάγκης για 

παροχή μέσων ελάφρυνσης του χρέους 

στην Ελλάδα και για αντιμετώπιση των 

σημαντικότατων εκροών κεφαλαίου από 

εκεί, καθώς και το αίτημά του προς το 

Συμβούλιο για ενεργοποίηση του πλαισίου 

που έχει αποφασιστεί για την 

αντιμετώπιση των «κληροδοτημένων» 

περιουσιακών στοιχείων (legacy assets), 

ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος μεταξύ 

κρατών και τραπεζών και να ελαφρυνθεί 

το βάρος του δημόσιου χρέους στην 

Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία 

και την Κύπρο· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  503 

Renato Soru 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17a. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και 

να συζητήσει τα οικονομικά 

αποτελέσματα μιας πιθανής 

αμοιβαιοποίησης των δημόσιων χρεών, 

με ειδική αναφορά στη γενικότερη 

βιωσιμότητα του ίδιου του χρέους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  504 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  505 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

18. τονίζει ότι η στρατηγική των τριών 

πυλώνων της Επιτροπής (επενδύσεις, 

δημοσιονομικοί κανόνες και διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις) που παρουσιάστηκε στην 

ΕΕΑ για το 2015 αποτελεί ουσιαστικά την 

ίδια στρατηγική που προκάλεσε τη 

συνεχιζόμενη κοινωνική και οικονομική 

κρίση· θεωρεί ότι η Ευρώπη χρειάζεται 

επειγόντως μια νέα στρατηγική που θα 

βασίζεται σε επεκτατικές πολιτικές και σε 

μια φιλόδοξη χρηματοπιστωτική 

μεταρρύθμιση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  506 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

ισχυροποιώντας τη σύνδεση μεταξύ των 

τριών πυλώνων, κυρίως μέσω της 

σύνδεσης της λήψης κονδυλίων από το 

ΕΤΣΕ με τη συμμόρφωση με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες και την 

υλοποίηση των διαρθρωτικών 
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μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  507 

Michael Theurer 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομική εξυγίανση και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά την ανταγωνιστικότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  508 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων· 
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θα αφορά τη φορολογία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  509 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων· 

Or. de 

 

Τροπολογία  510 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 
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θα αφορά τη φορολογία· θα αφορά τη φορολογία·και 

καταρτίζοντας έναν χάρτη πορείας για τη 

φορολογική σύγκλιση σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού λάβει 

υπόψη το έργο που εκπονήθηκε από την 

ειδική επιτροπή TAXE· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  511 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία, εστιάζοντας 

ειδικότερα στη φοροδιαφυγή, τη 

φοροαποφυγή και το αρμπιτράζ σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  512 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 
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στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία και έναν πέμπτο 

πυλώνα για την κοινωνική Ευρώπη· 

ειδικότερα, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί 

ένας κατάλογος προτεραιοτήτων σε 

σχέση με τις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις που συνεπάγονται 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

εργαζομένων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  513 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία και θα 

περιλαμβάνει έναν ετήσιο μηχανισμό 

παρακολούθησης εξελίξεων, όπως εκείνες 

που συνδέονται με τη φοροδιαφυγή και τη 

φοροαποφυγή, την κατάσταση της 

περιβαλλοντικής φορολογίας, καθώς και 

τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί τόσο σε 
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εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε 

σχέση με συγκεκριμένες ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις, με σκοπό τη βελτίωση της 

φορολογικής δικαιοσύνης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  514 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

λάβει υπόψη την ανάγκη για μια 

προοδευτική και κοινή προσέγγιση στη 

φορολογία·  

Or. en 

 

Τροπολογία  515 

Tibor Szanyi 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

18.  καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 
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των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει χωρίς καθυστέρηση την 

προσέγγιση αυτή οικοδομώντας έναν 

τέταρτο πυλώνα που θα αφορά τη 

φορολογία· 

Or. hu 

Τροπολογία  516 

Maria João Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα εστιάζει στη συνολική ζήτηση, τις 

ανισότητες και τη φορολογία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  517 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 

18. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τη 

στρατηγική των τριών πυλώνων 

(επενδύσεις, δημοσιονομικοί κανόνες και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις) που 

παρουσιάστηκε στην ΕΕΑ για το 2015 

περισσότερο συγκεκριμένη στο πλαίσιο 
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της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων, και να 

ενισχύσει την προσέγγιση αυτή 

οικοδομώντας έναν τέταρτο πυλώνα που 

θα αφορά τη φορολογία· 

της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ και 

των ειδικών ανά χώρα συστάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  518 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει 

στην ΕΕΑ διαφορετικά μακροοικονομικά 

σενάρια που θα βασίζονται σε πρόβλεψη 

των κινδύνων που παρουσιάζονται σε 

περιόδους ανάπτυξης και ύφεσης, 

παρέχοντας έτσι έναν κάποιο βαθμό 

ευελιξίας στην καθοδήγηση που παρέχει· 

Or. en 

 

Τροπολογία  519 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18β. καλεί την Επιτροπή να αντλεί, κατά 

την κατάρτιση της ΕΕΑ, από ευρύ φάσμα 

επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό και να 

ενσωματώνει συστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, των κρατών μελών και των 

τοπικών και περιφερειακών 

κυβερνήσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  520 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18γ. καλεί την Επιτροπή να ορίζει ρητά 

στην ΕΕΑ πιθανές διασυνοριακές 

δευτερογενείς επιπτώσεις των 

σημαντικών μέτρων οικονομικής 

πολιτικής που εφαρμόζονται σε επίπεδο 

ΕΕ καθώς και σε επίπεδο κρατών μελών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  521 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18α. υπογραμμίζει ότι η εμβληματική 

πρωτοβουλία για μια Ευρώπη με 

αποδοτική χρήση των πόρων επιβάλλει 

τη σταδιακή κατάργηση των 

επιδοτήσεων περιβαλλοντικών φόρων· 

υπενθυμίζει την αξιολόγηση της 

Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία 

υπάρχει μεγάλο περιθώριο πολιτικής για 

τη μετάβαση της φορολόγησης από την 

εργασία στο περιβάλλον· 

Or. en 

 

Τροπολογία  522 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18β. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την 

Επιτροπή, οι επιδοτήσεις και οι 

εξωτερικοί παράγοντες της ηλεκτρικής 

ενέργειας και της θερμότητας που 

παράγονται από ορυκτά καύσιμα και 

πυρηνική ενέργεια ισοδυναμούν με ετήσιο 

κόστος 262 δισ. ευρώ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  523 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18γ. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την 

Επιτροπή, η φορολογία από την εργασία 

ισοδυναμεί περίπου με ποσοστό 53% των 

συνολικών εσόδων από τη φορολογία στη 

ζώνη του ευρώ έναντι ποσοστού 5,7% της 

περιβαλλοντικής φορολογίας· επισημαίνει 

ότι υπάρχει ευρύ πεδίο εφαρμογής για μια 

τέτοια φιλική προς το περιβάλλον 

φορολογική μεταρρύθμιση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  524 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 δ (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18δ. ζητεί επιτακτικά , ως εκ τούτου, μια 

επικαιροποιημένη στρατηγική «Ευρώπη 

2020», καθώς και οι ειδικές ανά χώρα 

συστάσεις, να περιλαμβάνουν ειδικούς 

στόχους και σημεία αναφοράς τόσο για 

την παρακολούθηση της σταδιακής 

κατάργησης των επιζήμιων για το 

περιβάλλον και στρεβλωτικών για την 

αγορά επιδοτήσεων το αργότερο ως το 

2020 όσο και για την αύξηση του 

ποσοστού των περιβαλλοντικών φόρων 

αναλογικά προς τα συνολικά έσοδα από 

τη φορολογία τουλάχιστον κατά 5% έως 

το 2020· 

Or. en 

 

Τροπολογία  525 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου 

που θα καταστήσει εφικτή την 

ανεξάρτητη ανάλυση της οικονομικής 

προοπτικής που πρέπει να θεσπιστεί ως 

βάση για μια δέουσα πολιτική συζήτηση 

μεταξύ των ενδιαφερομένων· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  526 

Esther de Lange 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου 

που θα καταστήσει εφικτή την 

ανεξάρτητη ανάλυση της οικονομικής 

προοπτικής που πρέπει να θεσπιστεί ως 

βάση για μια δέουσα πολιτική συζήτηση 

μεταξύ των ενδιαφερομένων· 

19. αναγνωρίζει την ανάγκη για 

ανεξάρτητη ανάλυση της οικονομικής 

προοπτικής που πρέπει να θεσπιστεί ως 

βάση για μια δέουσα πολιτική συζήτηση 

μεταξύ των ενδιαφερομένων· ζητεί 

μετ᾽ επιτάσεως να αναπτυχθεί περαιτέρω 

η θέση στο πλαίσιο της Επιτροπής που 

είναι γνωστή ως επικεφαλής οικονομικός 

αναλυτής και παρέχει επιπρόσθετη και 

ανεξάρτητη αξιολόγηση στο εσωτερικό 

της Επιτροπής όλων των μέτρων που 

αφορούν την οικονομική διακυβέρνηση, 

συνιστά την αύξηση των ικανοτήτων της 

εν λόγω θέσης και την επίσημη ανάθεσή 

της στον αντιπρόεδρο που είναι αρμόδιος 

για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο· 

απαιτεί να διαβιβαστούν εγκαίρως στον 

επικεφαλής οικονομικό αναλυτή όλα τα 

σημαντικά έγγραφα ώστε να μπορέσει να 

εκτελέσει τα καθήκοντά του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  527 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου που 

θα καταστήσει εφικτή την ανεξάρτητη 

ανάλυση της οικονομικής προοπτικής που 

πρέπει να θεσπιστεί ως βάση για μια 

δέουσα πολιτική συζήτηση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων· 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου που 

θα καταστήσει εφικτή την ανεξάρτητη 

ανάλυση της οικονομικής προοπτικής που 

πρέπει να θεσπιστεί ως βάση για μια 

δέουσα πολιτική συζήτηση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων· υπενθυμίζει ότι 

ανεξάρτητοι φορείς εκτίμησης της 
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αποτελεσματικής και έγκαιρης 

παρακολούθησης της συμμόρφωσης με 

τους κανόνες δημιουργήθηκαν μέσω της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 

8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις 

απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια 

των κρατών μελών· φρονεί ότι απαιτείται 

επίσης ανεξάρτητη ανάλυση σε επίπεδο 

ΕΕ· υπενθυμίζει ότι ο ανεξάρτητος 

επικεφαλής οικονομικός αναλυτής της 

Επιτροπής (απόφαση του Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 28ης 

Οκτωβρίου 2011) διορίστηκε ως 

απάντηση στις εκκλήσεις για ανεξάρτητη 

παρακολούθηση των αυξημένων 

δυνατοτήτων διακριτικής ευχέρειας της 

Επιτροπής που περιλαμβάνονται στο 

εξάπτυχο και το δίπτυχο· θεωρεί ότι οι 

εθνικοί ανεξάρτητοι φορείς θα πρέπει να 

λειτουργούν υπό μορφή δικτύου, υπό την 

ηγεσία του επικεφαλής οικονομικού 

αναλυτή, ούτως ώστε να παρακολουθούν 

τη δίκαιη και διαφανή εφαρμογή του 

πλαισίου κανόνων της ΕΕ· ζητεί τη 

δημοσιοποίηση της παρακολούθησης 

αυτής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  528 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου 

που θα καταστήσει εφικτή την 

ανεξάρτητη ανάλυση της οικονομικής 

προοπτικής που πρέπει να θεσπιστεί ως 

βάση για μια δέουσα πολιτική συζήτηση 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· 
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μεταξύ των ενδιαφερομένων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  529 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου 

που θα καταστήσει εφικτή την 

ανεξάρτητη ανάλυση της οικονομικής 

προοπτικής που πρέπει να θεσπιστεί ως 

βάση για μια δέουσα πολιτική συζήτηση 

μεταξύ των ενδιαφερομένων· 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο στη Γαλλία, την Ελλάδα, 

την Ιταλία και ορισμένες άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  530 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου που 

θα καταστήσει εφικτή την ανεξάρτητη 

ανάλυση της οικονομικής προοπτικής που 

πρέπει να θεσπιστεί ως βάση για μια 

δέουσα πολιτική συζήτηση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων· 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ενθαρρύνει 

τη συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου 

που θα καταστήσει εφικτή την ανεξάρτητη 

ανάλυση του συνολικού μείγματος 

μακροοικονομικών πολιτικών στη ζώνη 

του ευρώ και την ανάλυσή του για κάθε 

χώρα ξεχωριστά, ως συμπληρωματική 
βάση για τον διάλογο και τον καθορισμό 

της ύπαρξης «έκτακτων περιστάσεων»· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  531 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου που 

θα καταστήσει εφικτή την ανεξάρτητη 

ανάλυση της οικονομικής προοπτικής που 

πρέπει να θεσπιστεί ως βάση για μια 

δέουσα πολιτική συζήτηση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων· 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου που 

θα καταστήσει εφικτή την ανεξάρτητη και 

πολυφωνική ανάλυση των οικονομικών 

προοπτικών που πρέπει να θεσπιστεί ως 

βάση για μια τεκμηριωμένη και δέουσα 

πολιτική συζήτηση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων· υπογραμμίζει ότι ένα 

τέτοιο δίκτυο θα πρέπει να προωθεί τη 

θεωρητική πολυμορφία, προκειμένου να 

αποφευχθούν τυχόν ομαδικές θεωρίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  532 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου που 

θα καταστήσει εφικτή την ανεξάρτητη 

ανάλυση της οικονομικής προοπτικής που 

πρέπει να θεσπιστεί ως βάση για μια 

δέουσα πολιτική συζήτηση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων· 

19. θεωρεί ότι τα εθνικά δημοσιονομικά 

συμβούλια μπορούν να διαδραματίσουν 

χρήσιμο ρόλο σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί τη 

συγκρότηση ενός ευρωπαϊκού δικτύου που 

θα καταστήσει εφικτή την ανεξάρτητη 

ανάλυση των οικονομικών προοπτικών 

που πρέπει να θεσπιστεί ως βάση για μια 

δέουσα πολιτική συζήτηση μεταξύ των 

ενδιαφερομένων· 



 

AM\1052384EL.doc 83/178 PE549.458v01-00 

 EL 

Or. en 

 

Τροπολογία  533 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο 

δημοσιονομικό συμβούλιο υπό την ηγεσία 

του επικεφαλής οικονομικού αναλυτή θα 

μπορούσε να παρέχει αντικειμενικές, 

ανεξάρτητες και διαφανείς αναλύσεις 

τόσο στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο 

όσο και στο Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  534 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. τονίζει ότι τα υψηλά πλεονάσματα 

στον πυρήνα της ζώνης του ευρώ, ιδίως 

στη Γερμανία, δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται λιγότερο ανησυχητικά από τα 

υψηλά ελλείμματα στην περιφέρεια· 

υπενθυμίζει ότι η σώρευση μη βιώσιμων 

ελλειμμάτων και πλεονασμάτων 

τρεχουσών συναλλαγών στο εσωτερικό 

της ζώνης του ευρώ τροφοδοτήθηκε από 

την ίδρυση της νομισματικής ένωσης· 

επιμένει συνεπώς ότι οι 

μακροοικονομικές ανισορροπίες πρέπει 

να θεωρηθεί ότι υπάγονται σε από κοινού 

ευθύνη· 

Or. en 
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Τροπολογία  535 

Paul Tang 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19α. ζητεί την εναρμόνιση των 

οικονομικών υποθέσεων κατά την 

κατάρτιση των εθνικών προϋπολογισμών 

και μια κοινή εκτίμηση της οικονομικής 

κατάστασης σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο, καθώς και μεγαλύτερη 

ομοιομορφία κατά την παρουσίαση των 

δημόσιων λογαριασμών, με σκοπό τη 

διευκόλυνση των συγκρίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  536 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και 

χώρες με σημαντικά περιθώρια 

ανάληψης δράσης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  537 

Krišjānis Kariņš 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και 

χώρες με σημαντικά περιθώρια 

ανάληψης δράσης· 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ αποτελεί καίριας 

σημασίας εργαλείο για την αποφυγή των 

μελλοντικών κρίσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  538 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και 
χώρες με σημαντικά περιθώρια ανάληψης 

δράσης· 

20. υπενθυμίζει ότι η μακροοικονομική 

εποπτεία προορίζεται για τον εντοπισμό 

χωρών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

κρίση στο μέλλον και ότι η ΔΜΑ στοχεύει 

στην αποφυγή των κρίσεων, 

δρομολογώντας τις αναγκαίες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε στιγμές 

όπου υπάρχει ακόμα η σχετική ευχέρεια 

για αυτό, και όχι όταν μια χώρα 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα· 

αναγνωρίζει ότι χώρες που διαθέτουν 

σημαντικά περιθώρια ανάληψης δράσης 

έχουν αρχίσει να τη χρησιμοποιούν· 

υπενθυμίζει ότι σε μια ανοιχτή οικονομία, 

η ανάλυση των διμερών εμπορικών 

ισοζυγίων αποτελεί άσκοπη διαδικασία· 

θεωρεί ότι τα εμπορικά πλεονάσματα 

οφείλονται κυρίως στη δραστηριότητα 

ιδιωτικών εταιρειών, ενώ τα επίμονα 

εμπορικά ελλείμματα μπορούν γενικά να 

διορθωθούν από κυβερνητικές ενέργειες· 

Or. en 
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Τροπολογία  539 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και 

χώρες με σημαντικά περιθώρια 

ανάληψης δράσης· 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να λαμβάνει 

δεόντως υπόψη ότι τα πλεονάσματα των 

τρεχουσών συναλλαγών δεν εγκυμονούν 

τόσο μεγάλους κινδύνους όσο τα 

ελλείμματα· 

Or. de 

 

Τροπολογία  540 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και 

χώρες με σημαντικά περιθώρια 

ανάληψης δράσης· 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με αντικειμενικό τρόπο 

για την αξιολόγηση της εξέλιξης των 

βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών 

στα κράτη μέλη της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  541 

Fabio De Masi, Marisa Matias, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και 

χώρες με σημαντικά περιθώρια 

ανάληψης δράσης· 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με πολύ πιο ισορροπημένο 

τρόπο μεταξύ ελλειμματικών και 

πλεονασματικών χωρών· καλεί την 

Επιτροπή να ασχοληθεί αποφασιστικά με 

περιπτώσεις υφιστάμενων ανισορροπιών 

του ισοζυγίου συναλλαγών με σκοπό να 

αποφευχθεί η αύξηση των οικονομικών 

αποκλίσεων εντός της ζώνης του ευρώ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  542 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και 

χώρες με σημαντικά περιθώρια ανάληψης 

δράσης· 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, τονίζει ότι η διαδικασία θα πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη κυρίως χώρες με 

σημαντικά περιθώρια ανάληψης δράσης, 

ζητώντας ειδικότερα από τη Γερμανία 

και όλες τις χώρες με υπερβολικό 

πλεόνασμα να σταματήσουν τις αθέμιτες 

και επιβλαβείς ανταγωνιστικές πρακτικές 

που βασίζονται στον εσωτερικό 

αποπληθωρισμό, όπως το πάγωμα των 

μισθών, και να ενισχύσουν την εγχώρια 

ζήτηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  543 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και 

χώρες με σημαντικά περιθώρια 

ανάληψης δράσης· 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο αποδοτικό 

τρόπο, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  544 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και 

χώρες με σημαντικά περιθώρια 

ανάληψης δράσης· 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο αποδοτικό 

τρόπο, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας και τον 

καλύτερο συνυπολογισμό της ζώνης του 

ευρώ στο σύνολό της, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των 

δευτερευουσών επιπτώσεων των εθνικών 

πολιτικών με χρήση του πίνακα 

αποτελεσμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  545 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και χώρες 

με σημαντικά περιθώρια ανάληψης 

δράσης· 

20. θεωρεί ότι η ΔΜΑ πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί με περισσότερο 

ισορροπημένο τρόπο μεταξύ 

ελλειμματικών και πλεονασματικών 

χωρών, ώστε να ληφθούν υπόψη και χώρες 

με σημαντικά περιθώρια ανάληψης 

δράσης· παροτρύνει την Επιτροπή να 

προβεί σε αναθεώρηση της ΔΜΑ, με 

σκοπό την προσεκτική ανάπτυξη μιας 

πλήρως συμμετρικής λογικής για τις 

ισχύουσες ανισορροπίες του ισοζυγίου 

συναλλαγών στο πλαίσιο της διαδικασίας 

μακροοικονομικών ανισορροπιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  546 

Ivana Maletić 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. υπενθυμίζει τις τελευταίες 

εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και 

εκθέσεις χωρών (που δημοσιεύτηκαν στις 

26 Φεβρουαρίου 2015), όπου αρκετά 

κράτη μέλη εμπίπτουν στην κατηγορία 

της υπερβολικής ανισορροπίας 

(κατηγορία 5) και στην κατηγορία της 

ανισορροπίας (κατηγορία 4) και απαιτεί 

αποφασιστικές δράσεις πολιτικής 

προκειμένου να εξαλειφθεί η 

ανισορροπία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  547 

Esther de Lange 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. τονίζει τον καταστροφικό αντίκτυπο 

μιας αντίστροφης ηλικιακής πυραμίδας 

στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την 

ανάγκη που προκύπτει από αυτό, να 

επιτύχουν δηλαδή τα κράτη μέλη που 

πλήττονται από τη δημογραφική αλλαγή 

σημαντικά εμπορικά πλεονάσματα για 

μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να είναι 

σε θέση να παρέχουν επαρκές επίπεδο 

συντάξεων στο μέλλον· ζητεί από την 

Επιτροπή να διευκρινίσει τον τρόπο με 

τον οποίο θα ληφθεί αυτό υπόψη κατά τη 

διαδικασία της μακροοικονομικής 

εποπτείας της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  548 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει 

συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, νομικές 

πράξεις και διαδικαστικά στάδια για τη 

βελτίωση της «ιδιαίτερα ασύμμετρης, 

μέχρι σήμερα, φύσης της 

επανεξισορρόπησης, ... με χαμηλή 

εγχώρια ζήτηση στις πιστώτριες χώρες 

που διατηρεί συνεχή μεγάλα πλεονάσματα 

τρεχουσών συναλλαγών» (Έκθεση του 

μηχανισμού επαγρύπνησης 2015, 

Νοέμβριος 2014, σ.2)· 

Or. en 
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Τροπολογία  549 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20β. παρατηρεί ότι, στη ζώνη του ευρώ, η 

κρίση αποκάλυψε ότι, χωρίς σημαντικά 

μακροοικονομικά εργαλεία σε εθνικό 

επίπεδο (συναλλαγματική ισοτιμία, 

νομισματική πολιτική, περισσότερες ή 

λιγότερες δημοσιονομικές πολιτικές), ο 

εσωτερικός αποπληθωρισμός αποτελεί τη 

μοναδική λύση και ότι αξίζει να 

υποστηριχθεί στο επίπεδο της ζώνης του 

ευρώ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  550 

Alfred Sant 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. θεωρεί ότι θα πρέπει να διενεργηθεί 

εκτίμηση κοινωνικού αντίκτυπου των 

μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που είχε ο 

εσωτερικός αποπληθωρισμός, όπως 

εφαρμόστηκε από το 2008, στους 

Ευρωπαίους, ιδίως στα χαμηλότερα 

εισοδηματικά και τα φτωχά στρώματα, η 

οποία εκτίμηση θα πρέπει να συνοδεύεται 

από προτάσεις για πιθανά διορθωτικά 

μέτρα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  551 

Alain Lamassoure, Anne Sander, Alain Cadec 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. ζητεί τη διεξαγωγή δημόσιας 

συνεδρίασης μεταξύ των υπουργών 

Οικονομικών των κρατών μελών και της 

Επιτροπής Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε τρίτο 

τρίμηνο πριν από την έγκριση των 

εθνικών προϋπολογισμών των κρατών 

μελών· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  552 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. ζητεί τη συμπλήρωση του πίνακα 

αποτελεσμάτων για τις μακροοικονομικές 

ανισορροπίες με κοινωνικούς δείκτες που 

θα πρέπει να είναι ισότιμοι με τους 

λοιπούς δείκτες της ΔΜΑ· φρονεί ότι οι εν 

λόγω δείκτες πρέπει επίσης να είναι σε 

θέση να οδηγούν στη λήψη διορθωτικών 

δράσεων και όχι απλά σε 

«παρακολούθηση» της γενικότερης 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης· 

επιμένει ότι η ακραία ανεργία, ανισότητα 

και φτώχεια συνιστούν επίσης 

απειλητικές ανισορροπίες για τη ζώνη 

του ευρώ· υπενθυμίζει τα επανειλημμένα 

αιτήματά του για την έγκριση δεικτών 

όσον αφορά την αποδοτική χρήση των 

πόρων, δεικτών που θα αφορούν το 

μοναδιαίο κεφαλαιακό κόστος καθώς και 

άλλων δεικτών σχετικών με την 



 

AM\1052384EL.doc 93/178 PE549.458v01-00 

 EL 

παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά 

τους επικαιροποιημένους στόχους της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

συμπεριλαμβανομένων δεικτών σχετικών 

με την ανταγωνιστικότητα, εκτός του 

κόστους, σε τομείς όπως η Ε&Α, η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση·    

Or. en 

 

Τροπολογία  553 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20β. υπογραμμίζει ότι ένας δείκτης 

αποδοτικής χρήσης των πόρων που θα 

ενσωματωθεί στον πίνακα 

αποτελεσμάτων της ΔΜΑ θα πρέπει 

ειδικότερα να διευκολύνει την πρόοδο 

όσον αφορά την παρακολούθηση, με 

στόχο την αποσύνδεση της οικονομικής 

ανάπτυξης από τη χρήση των φυσικών 

πόρων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  554 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20γ. είναι της γνώμης ότι ο πίνακας 

αποτελεσμάτων της ΔΜΑ θα πρέπει να 

υποβληθεί σε δέοντα δημοκρατικό έλεγχο 

από τους συννομοθέτες της ΕΕ, κάτι που 
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σημαίνει ότι το πλαίσιο της ΔΜΑ θα 

πρέπει να αναθεωρηθεί τουλάχιστον 

σύμφωνα με τη θέση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε πριν από τις 

διαπραγματεύσεις για το εξάπτυχο και 

προβλέπει την έγκριση του πίνακα 

αποτελεσμάτων της ΔΜΑ μέσω 

κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξης·    

Or. en 

 

Τροπολογία  555 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση 

του προληπτικού και του διορθωτικού 

σκέλους του ΣΣΑ, ιδίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις που επιτρέπουν μια 

προσωρινή απομάκρυνση από τον 

μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την οδό 

προσαρμογής για την επίτευξη αυτού, στο 

πλαίσιο ενός περιθωρίου ασφαλείας στο 

προληπτικό σκέλος· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  556 

Siegfried Mureșan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση 

του προληπτικού και του διορθωτικού 

σκέλους του ΣΣΑ, ιδίως όσον αφορά τις 

διαγράφεται 



 

AM\1052384EL.doc 95/178 PE549.458v01-00 

 EL 

επενδύσεις που επιτρέπουν μια 

προσωρινή απομάκρυνση από τον 

μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την οδό 

προσαρμογής για την επίτευξη αυτού, στο 

πλαίσιο ενός περιθωρίου ασφαλείας στο 

προληπτικό σκέλος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  557 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση 

του προληπτικού και του διορθωτικού 

σκέλους του ΣΣΑ, ιδίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις που επιτρέπουν μια 

προσωρινή απομάκρυνση από τον 

μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την οδό 

προσαρμογής για την επίτευξη αυτού, στο 

πλαίσιο ενός περιθωρίου ασφαλείας στο 

προληπτικό σκέλος· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  558 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση 

του προληπτικού και του διορθωτικού 

σκέλους του ΣΣΑ, ιδίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις που επιτρέπουν μια 

προσωρινή απομάκρυνση από τον 

21. σημειώνει το έργο της Επιτροπής ως 

προς την ερμηνεία της ευελιξίας στο 

πλαίσιο των κανόνων του ΣΣΑ καθώς και 

την ισορροπημένη προσέγγισή της όσον 

αφορά τις επενδύσεις· 
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μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την οδό 

προσαρμογής για την επίτευξη αυτού, στο 

πλαίσιο ενός περιθωρίου ασφαλείας στο 

προληπτικό σκέλος· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  559 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση του 

προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους 

του ΣΣΑ, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 

που επιτρέπουν μια προσωρινή 

απομάκρυνση από τον μεσοπρόθεσμο 

στόχο ή από την οδό προσαρμογής για 

την επίτευξη αυτού, στο πλαίσιο ενός 

περιθωρίου ασφαλείας στο προληπτικό 

σκέλος· 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση του 

προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους 

του ΣΣΑ, ιδίως δίνοντας έμφαση στον 

έγκαιρο εντοπισμό και την προσαρμογή 
πιθανών υπερβολικών ελλειμμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  560 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση του 

προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους 

του ΣΣΑ, ιδίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις που επιτρέπουν μια 

προσωρινή απομάκρυνση από τον 

μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την οδό 

προσαρμογής για την επίτευξη αυτού, στο 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση του 

προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους 

του ΣΣΑ, προκειμένου να αποφευχθούν οι 

αποκλίσεις από τον μεσοπρόθεσμο στόχο 

ή από την οδό προσαρμογής για την 

επίτευξη αυτού· 
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πλαίσιο ενός περιθωρίου ασφαλείας στο 

προληπτικό σκέλος· 

Or. de 

 

Τροπολογία  561 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση του 

προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους 

του ΣΣΑ, ιδίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις που επιτρέπουν μια 

προσωρινή απομάκρυνση από τον 

μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την οδό 

προσαρμογής για την επίτευξη αυτού, στο 

πλαίσιο ενός περιθωρίου ασφαλείας στο 

προληπτικό σκέλος· 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση του 

προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους 

του ΣΣΑ με μια στρατηγική για την 

ενίσχυση της ανάπτυξης, τη μείωση της 

ανεργίας και την καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού· θεωρεί ότι τα ποιοτικά 

σημεία αναφοράς είναι καταλληλότερα 

από τα ποσοτικά για την εκτίμηση της 

δημοσιονομικής υπευθυνότητας μιας 

χώρας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  562 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση του 

προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους 

του ΣΣΑ, ιδίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις που επιτρέπουν μια 

προσωρινή απομάκρυνση από τον 

μεσοπρόθεσμο στόχο ή από την οδό 

προσαρμογής για την επίτευξη αυτού, στο 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση του 

προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους 

του ΣΣΑ· 
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πλαίσιο ενός περιθωρίου ασφαλείας στο 

προληπτικό σκέλος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  563 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

τρόπους για την καλύτερη εναρμόνιση 
του προληπτικού και του διορθωτικού 

σκέλους του ΣΣΑ, ιδίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις που επιτρέπουν μια προσωρινή 

απομάκρυνση από τον μεσοπρόθεσμο 

στόχο ή από την οδό προσαρμογής για την 

επίτευξη αυτού, στο πλαίσιο ενός 

περιθωρίου ασφαλείας στο προληπτικό 

σκέλος· 

21. στηρίζει την προσέγγιση της 

Επιτροπής, σύμφωνα με το εξάπτυχο, για 

σαφή διαφοροποίηση μεταξύ του 

προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους 

του ΣΣΑ, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις 

που επιτρέπουν μια προσωρινή 

απομάκρυνση από τον μεσοπρόθεσμο 

στόχο ή από την οδό προσαρμογής για την 

επίτευξη αυτού, στο πλαίσιο ενός 

περιθωρίου ασφαλείας στο προληπτικό 

σκέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες 

που υπάγονται στο προληπτικό σκέλος 

διαθέτουν μεγαλύτερα περιθώρια 

ανάληψης δράσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  564 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

διαγράφεται 
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καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  565 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

22. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 

αναλύει όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  566 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

22. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 

αυστηρή εκτίμηση της οικονομικής 
κατάστασης των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

Or. en 
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Τροπολογία  567 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης, των μακροχρόνιων δημόσιων 

επενδύσεων, καθώς και της δικαιοσύνης 

και της δημοκρατικής λογοδοσίας τόσο 

των δημόσιων δαπανών όσο και του 

συστήματος φορολόγησης, κατά την 

αξιολόγηση των οικονομικών και 

δημοσιονομικών καταστάσεων των 

κρατών μελών στο πλαίσιο της ΔΥΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  568 

Thomas Mann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει στις 

αναλύσεις της όλους τους καίριας 

σημασίας παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  569 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 



 

AM\1052384EL.doc 101/178 PE549.458v01-00 

 EL 

López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης, του πληθωρισμού και της 

ανεργίας, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  570 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

22. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει όλους 

τους σημαντικούς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  571 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 22 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

22. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη 

όλους τους συναφείς παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής 

ανάπτυξης και του πραγματικού 

πληθωρισμού, καθώς και των ποσοστών 

ανεργίας, κατά την αξιολόγηση των 

οικονομικών και δημοσιονομικών 

καταστάσεων των κρατών μελών στο 

πλαίσιο της ΔΥΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  572 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. επιμένει σχετικά με την ανάγκη 

διευκρίνισης του τρόπου με τον οποίο 

λαμβάνονται υπόψη οι αποτελεσματικές 

δράσεις στο πλαίσιο της ΔΥΕ· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  573 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. επιμένει σχετικά με την ανάγκη 

διευκρίνισης του τρόπου με τον οποίο 

λαμβάνονται υπόψη οι αποτελεσματικές 

δράσεις στο πλαίσιο της ΔΥΕ· 

διαγράφεται 

Or. fr 
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Τροπολογία  574 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. επιμένει σχετικά με την ανάγκη 

διευκρίνισης του τρόπου με τον οποίο 

λαμβάνονται υπόψη οι αποτελεσματικές 

δράσεις στο πλαίσιο της ΔΥΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  575 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. επιμένει σχετικά με την ανάγκη 

διευκρίνισης του τρόπου με τον οποίο 

λαμβάνονται υπόψη οι αποτελεσματικές 

δράσεις στο πλαίσιο της ΔΥΕ· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  576 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. επιμένει σχετικά με την ανάγκη 

διευκρίνισης του τρόπου με τον οποίο 

λαμβάνονται υπόψη οι αποτελεσματικές 

δράσεις στο πλαίσιο της ΔΥΕ· 

23. εκφράζει ανησυχία διότι ορισμένα 

κράτη μέλη διατρέχουν τον κίνδυνο 

παραβίασης των κανόνων της ΔΥΕ· 

επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
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να μειώσουν το έλλειμμα του 

προϋπολογισμού τους σε 3% του ΑΕγχΠ 

ως τα τέλη του 2015 μέσω διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων· επιμένει σχετικά με την 

ανάγκη για αυστηρή και ενδελεχή 

ερμηνεία των δράσεων που 

αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της ΔΥΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  577 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. επιμένει σχετικά με την ανάγκη 

διευκρίνισης του τρόπου με τον οποίο 

λαμβάνονται υπόψη οι αποτελεσματικές 

δράσεις στο πλαίσιο της ΔΥΕ· 

23. τονίζει ότι η εκτίμηση από την 

Επιτροπή όλων των συναφών 

παραγόντων στο πλαίσιο του 

προληπτικού και του διορθωτικού 

σκέλους εστιάζει κυρίως σε κοινωνικούς 

και μακροοικονομικούς δείκτες· επιμένει 

σχετικά με την ανάγκη να βασίζεται η 

εκτίμηση της δημοσιονομικής 

κατάστασης σε ποιοτικούς δείκτες, όπως 

ο δίκαιος χαρακτήρας, η αποδοτικότητα 

και η δημοκρατική λογοδοσία τόσο 

αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες όσο 

και αναφορικά με το φορολογικό 

σύστημα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  578 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. επιμένει σχετικά με την ανάγκη 23. θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο 
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διευκρίνισης του τρόπου με τον οποίο 

λαμβάνονται υπόψη οι αποτελεσματικές 

δράσεις στο πλαίσιο της ΔΥΕ· 

λαμβάνονται υπόψη οι αποτελεσματικές 

δράσεις στο πλαίσιο της ΔΥΕ θα πρέπει να 

βασίζεται σε σαφή, αριθμητικά και 

ποσοτικοποιήσιμα κριτήρια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  579 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη 

μεταρρύθμιση του 2011, δημιουργεί 

περιθώρια για την υλοποίηση του ΣΣΑ 

σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια του 

κάθε φορέα, δεδομένου ότι ο υπολογισμός 

της δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των 

διαρθρωτικών ελλειμμάτων, και εκείνος 

του κανόνα των δαπανών υπόκεινται σε 

αρκετές αμφιλεγόμενες υποθέσεις και 

ουσιαστικές αναθεωρήσεις μεταξύ των 

φθινοπωρινών και των εαρινών 

προβλέψεων της Επιτροπής, με 

αποτέλεσμα να προκύπτουν διάφοροι 

υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  580 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη 

μεταρρύθμιση του 2011, δημιουργεί 

περιθώρια για την υλοποίηση του ΣΣΑ 

σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρεια του 

κάθε φορέα, δεδομένου ότι ο υπολογισμός 

της δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των 

διαρθρωτικών ελλειμμάτων, και εκείνος 

του κανόνα των δαπανών υπόκεινται σε 

αρκετές αμφιλεγόμενες υποθέσεις και 

ουσιαστικές αναθεωρήσεις μεταξύ των 

φθινοπωρινών και των εαρινών 

προβλέψεων της Επιτροπής, με 

αποτέλεσμα να προκύπτουν διάφοροι 

υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  581 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, καθώς και η έννοια του 

παραγωγικού κενού που είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ορθώς, 

δημιουργούν περιθώρια για την υλοποίηση 

του ΣΣΑ σύμφωνα με τη διακριτική 

ευχέρεια του κάθε φορέα·  εκφράζει φόβο 
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ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

ότι ο υπολογισμός της δυνητικής 

ανάπτυξης, στον οποίο στηρίζεται η 

αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και μπορεί να 

υποχρεώσουν σε ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  582 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της Ε 

πιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών έχουν υπαχθεί σε ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

Or. en 
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Τροπολογία  583 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της Ε 

πιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

24. επισημαίνει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της Ε 

πιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· τονίζει ότι οι εν λόγω 

αποκλίσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

προς όφελος της βελτίωσης της 

προβλεψιμότητας· 

Or. de 

 

Τροπολογία  584 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

24. διαπιστώνει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 
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μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιούργησε στρεβλώσεις ως 

προς την υλοποίηση του ΣΣΑ, δεδομένου 

ότι οι υπολογισμοί της δυνητικής 

ανάπτυξης και των παραγωγικών 

χασμάτων, στους οποίους βασίζεται η 

αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  585 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί αβεβαιότητα, 

πολυπλοκότητα και περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 
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διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  586 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης και της δυνητικής 

παραγωγής, στον οποίο βασίζεται η 

αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  587 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για την 

υλοποίηση του ΣΣΑ σύμφωνα με τη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε φορέα, 

δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

24. επιμένει ότι η εστίαση στα 

διαρθρωτικά ελλείμματα από τη 

μεταρρύθμιση του ΣΣΑ του 2005, από 

κοινού με με την εισαγωγή κανόνα όσον 

αφορά τις δαπάνες κατά τη μεταρρύθμιση 

του 2011, δημιουργεί περιθώρια για 

μεγαλύτερη ευελιξία κατά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ, δεδομένου ότι ο υπολογισμός της 

δυνητικής ανάπτυξης, στον οποίο 

βασίζεται η αξιολόγηση των διαρθρωτικών 

ελλειμμάτων, και εκείνος του κανόνα των 

δαπανών υπόκεινται σε αρκετές 

αμφιλεγόμενες υποθέσεις και ουσιαστικές 

αναθεωρήσεις μεταξύ των φθινοπωρινών 

και των εαρινών προβλέψεων της 

Επιτροπής, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 

διάφοροι υπολογισμοί και αποκλίνουσες 

αξιολογήσεις όσον αφορά την υλοποίηση 

του ΣΣΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  588 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. παρατηρεί ότι ο υπολογισμός του 

διαρθρωτικού ελλείμματος ή του 

διαρθρωτικού ισοζυγίου του 

προϋπολογισμού υπόκειται σε μεγάλες 

καθυστερήσεις που υπονομεύονται από 

σημαντικές διαφορές ως προς τον ορισμό 

και τις μετρήσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  589 

Pervenche Berès, Elisa Ferreira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24β. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός 

ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά 

με την ευελιξία επιμένει σχετικά με τον 

ρόλο του παραγωγικού κενού· 

Or. en 

 

Τροπολογία  590 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή 

να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 

κωδικοποίηση στη νομοθεσία της έννοιας 

του «διαρθρωτικού ισοζυγίου»· 

υποστηρίζει εν προκειμένω έναν 

περισσότερο ολοκληρωμένο ορισμό της 

έννοιας που αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο 

θεωρητικό πλαίσιο που θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον 

αλληλένδετο ρόλο που διαδραματίζουν ο 

οικονομικός και ο επιχειρηματικός 

κύκλος·  

Or. en 

 

Τροπολογία  591 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24β. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι 

αρκετές απαιτήσεις παρακολούθησης του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 473/2013 που 

αφορούν μεταξύ άλλων την εκτίμηση των 

πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων για 

κάθε χώρα χωριστά καθώς και τις 

ενδείξεις της καίριας σημασίας των 

μεταρρυθμίσεων και των μέτρων για την 

επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη 

στρατηγική της Ένωσης για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση δεν έχουν 

ακόμα υλοποιηθεί από την Επιτροπή· 

καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση 

σύμφωνα με το άρθρο 265 της Συνθήκης, 

ώστε να συμμορφωθεί με τις 

προαναφερθείσες νομικές υποχρεώσεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  592 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του 

ΑΕγχΠ, τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται 

να προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  593 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του 

ΑΕγχΠ, τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται 

να προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  594 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του 

ΑΕγχΠ, τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται 

να προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

διαγράφεται 
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μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  595 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του 

ΑΕγχΠ, τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται 

να προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  596 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του 

ΑΕγχΠ, τα παραγωγικά χάσματα και τα 

25. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών αποκλειστικά 

εκείνα τα δημοσιονομικά μέτρα και τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 

βρίσκονται πράγματι στο στάδιο της 

εφαρμογής· 
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διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται 

να προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  597 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 
και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του 

ΑΕγχΠ, τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται 

να προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

25. καλεί την Επιτροπή, κατά την 

αξιολόγηση της δημοσιονομικής θέσης των 

κρατών μελών, να λαμβάνει υπόψη το 

ενδεχόμενο ύπαρξης πιθανών διαφορών 
μεταξύ της συμφωνηθείσας 

δημοσιονομικής προσπάθειας και των 

πραγματικών δημοσιονομικών 

αποτελεσμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  598 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

εκτίμηση του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

στην αύξηση του ΑΕγχΠ, αντλώντας από 
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στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του ΑΕγχΠ, 

τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται 

να προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

την εμπειρία των διαρκώς αισιόδοξων 

προβλέψεων για τις χώρες που έχουν 

υπαχθεί σε προγράμματα προσαρμογής 

και από τη συζήτηση για τον 

δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  599 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του 

ΑΕγχΠ, τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται 

να προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

25. καλεί την Επιτροπή να βασίσει, κατά 

την αξιολόγηση της δημοσιονομικής θέσης 

των κρατών μελών, την ανάλυσή της σε 

αδιάσειστα και τεκμηριωμένα στοιχεία 

και να προβεί σε προσαρμογή των 

απαιτούμενων μέτρων, όπου χρειάζεται· 

Or. en 

 

Τροπολογία  600 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 
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ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του ΑΕγχΠ, 

τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται να 

προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και μεταρρυθμίσεων και των 

δημοσιονομικών αριθμητικών στοιχείων 

που βασίζονται στην εκτιμώμενη δυνητική 

αύξηση του ΑΕγχΠ, τα παραγωγικά 

χάσματα και τα διαρθρωτικά ελλείμματα 

που ενδέχεται να προκαλέσουν 

αναπάντεχες ακραίες μεταβολές σε 

μεταγενέστερο στάδιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  601 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του ΑΕγχΠ, 

τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται να 

προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

25. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, τις επιπτώσεις 

των συμφωνηθέντων δημοσιονομικών 

μέτρων και των δημοσιονομικών 

αριθμητικών στοιχείων που βασίζονται 

στην εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του 

ΑΕγχΠ, τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται να 

προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  602 

Paul Tang 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του ΑΕγχΠ, 

τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται να 

προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· 

25. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει, 

κατά την αξιολόγηση της δημοσιονομικής 

θέσης των κρατών μελών, μια καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ του αντίκτυπου των 

συμφωνηθέντων δημοσιονομικών μέτρων 

και των δημοσιονομικών αριθμητικών 

στοιχείων που βασίζονται στην 

εκτιμώμενη δυνητική αύξηση του ΑΕγχΠ, 

τα παραγωγικά χάσματα και τα 

διαρθρωτικά ελλείμματα που ενδέχεται να 

προκαλέσουν αναπάντεχες ακραίες 

μεταβολές σε μεταγενέστερο στάδιο· καλεί 

την Επιτροπή να στοχεύσει σε 

προβλέψιμη και συνεπή χάραξη 

πολιτικών, κατά την εξεύρεση αυτής της 

καλύτερης ισορροπίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  603 

Elisa Ferreira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25a. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει 

δημόσιο διάλογο στο πλαίσιο 

ακαδημαϊκών φόρουμ σχετικά με τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση της δυνητικής αύξησης του 

ΑΕγχΠ και του διαρθρωτικού ισοζυγίου 

του προϋπολογισμού, καθώς και σχετικά 

με τη χρησιμότητα, την αξιοπιστία και 

τις συνέπειες αυτών των εκτιμήσεων για 

την εφαρμογή του ΣΣΑ· 

Or. en 
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Τροπολογία  604 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25a. θεωρεί ότι η αξιοπιστία του πλαισίου 

οικονομικής διακυβέρνησης στηρίζεται 

στη δίκαιη και διαφανή εφαρμογή των 

κανόνων· καλεί την Επιτροπή να 

δημοσιεύει τις εκθέσεις του ανεξάρτητου 

επικεφαλής οικονομικού αναλυτή που 

επιβεβαιώνουν τη συνεπή εφαρμογή των 

κανόνων· καλεί τον επικεφαλής 

οικονομικό αναλυτή της Επιτροπής να 

υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

την εκτίμησή του/της όσον αφορά τη 

συνεπή εφαρμογή των κανόνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  605 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Υπότιτλος 4 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δημοκρατική λογοδοσία και προκλήσεις 

που εγκυμονεί η εμβάθυνση της 

οικονομικής διακυβέρνησης 

Δημοκρατική λογοδοσία και προκλήσεις 

που εγκυμονεί η βελτίωση της 

οικονομικής διακυβέρνησης 

Or. en 

 

Τροπολογία  606 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο 

της οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί 

ότι η προσδοκία για βαθύτερη 

ολοκλήρωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί 

μέσω προσθήκης μιας νέας σειράς 

κανόνων στους ήδη υπάρχοντες· 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

περισσότερη εθνική οικειοποίηση και 

περισσότερη διαφάνεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  607 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

προσδοκία για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προσθήκης 

μιας νέας σειράς κανόνων στους ήδη 

υπάρχοντες· 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  608 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη και 
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λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο 

της οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί 

ότι η προσδοκία για βαθύτερη 

ολοκλήρωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί 

μέσω προσθήκης μιας νέας σειράς 

κανόνων στους ήδη υπάρχοντες· 

επείγουσα ανάγκη για λιγότερο σύνθετες 

διαδικασίες, μεγαλύτερη διαφάνεια, 

αυξημένη οικειοποίηση ανά χώρα και 

δημοκρατική λογοδοσία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

δημιουργία μιας ανθεκτικής ΟΝΕ που θα 

διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάκαμψη 

επιβιώνοντας από αναπόφευκτες 

πολιτικές προκλήσεις δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί χωρίς διαρκή συμβολή και 

συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σε 

κάθε στάδιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 

– και ιδίως όσον αφορά την εθνική 

οικειοποίηση των δεσμεύσεων για 

διαρθρωτική μεταρρύθμιση · 

Or. en 

 

Τροπολογία  609 

Dariusz Rosati 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο 

της οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί 

ότι η προσδοκία για βαθύτερη 

ολοκλήρωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί 

μέσω προσθήκης μιας νέας σειράς 

κανόνων στους ήδη υπάρχοντες· 

26. θεωρεί ότι η βαθύτερη οικονομική 

ολοκλήρωση απαιτεί λιγότερο σύνθετες 

διαδικασίες, μεγαλύτερη οικειοποίηση και 

περισσότερη διαφάνεια στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  610 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο 

της οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί 

ότι η προσδοκία για βαθύτερη 

ολοκλήρωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί 

μέσω προσθήκης μιας νέας σειράς 

κανόνων στους ήδη υπάρχοντες· 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση και διαφάνεια 

στο πλαίσιο της οικονομικής 

διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η προσδοκία 

για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσω προσθήκης μιας νέας 

σειράς κανόνων στους ήδη υπάρχοντες· 

αντί αυτού, οι υφιστάμενοι κανόνες 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με 

αποτελεσματικότερο τρόπο· 

Or. de 

 

Τροπολογία  611 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

προσδοκία για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προσθήκης 

μιας νέας σειράς κανόνων στους ήδη 

υπάρχοντες· 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί βαθύτερη 

ολοκλήρωση μέσω προσθήκης νέων 

κανόνων στους ήδη υπάρχοντες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  612 

Elisa Ferreira 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

προσδοκία για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προσθήκης 

μιας νέας σειράς κανόνων στους ήδη 

υπάρχοντες· 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

προσδοκία για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω 

προσθήκης μιας νέας σειράς κανόνων 

στους ήδη υπάρχοντες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  613 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

προσδοκία για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προσθήκης 

μιας νέας σειράς κανόνων στους ήδη 

υπάρχοντες· 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

προσδοκία για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προσθήκης 

μιας νέας σειράς κανόνων στους ήδη 

υπάρχοντες και ότι βελτίωση μπορεί να 

επέλθει μόνον από θεσμικά όργανα που 

θα υπόκεινται σε δημοκρατική 

λογοδοσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  614 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

προσδοκία για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προσθήκης 

μιας νέας σειράς κανόνων στους ήδη 

υπάρχοντες· 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

προσδοκία για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προσθήκης 

μιας νέας σειράς κανόνων στους ήδη 

υπάρχοντες ή μέσω επιβολής οικονομικών 

πολιτικών σε εκλεγμένες εθνικές 

κυβερνήσεις ή κοινοβούλια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  615 

Paul Tang 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

προσδοκία για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προσθήκης 

μιας νέας σειράς κανόνων στους ήδη 

υπάρχοντες· 

26. θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για 

λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, 

μεγαλύτερη οικειοποίηση, περισσότερη 

διαφάνεια και δημοκρατία στο πλαίσιο της 

οικονομικής διακυβέρνησης· θεωρεί ότι η 

προσδοκία για βαθύτερη ολοκλήρωση δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προσθήκης 

μιας νέας σειράς κανόνων στους ήδη 

υπάρχοντες· επιπλέον, τονίζει ότι η 

οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να 

ευθυγραμμιστεί με το εθνικό 

χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού και τη χάραξη 

πολιτικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  616 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 26a. φρονεί ότι ένα περισσότερο 

αποκεντρωμένο πλαίσιο δημοσιονομικής 

διακυβέρνησης δεν εμποδίζει τη δέουσα 

λειτουργία της ΟΝΕ, εάν τα κράτη μέλη 

οικειοποιηθούν στο έπακρο τους κανόνες 

της και εάν μπορέσει να διασφαλισθεί στο 

έπακρο η συμμόρφωση με το πλαίσιο 

δημοσιονομικής επιτήρησης από τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ, 

συμπεριλαμβάνοντας την κρατική 

χρεωκοπία ως έσχατη λύση μεταξύ των 

πιθανών και αξιόπιστων επιλογών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  617 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 26a. φρονεί ότι η εφαρμογή και η 

αποτελεσματική επιβολή του ισχύοντος 

πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης 

αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να 

προχωρήσει η ΟΝΕ· τονίζει την ανάγκη 

για πολιτική οικειοποίηση των κοινών 

κανόνων και εργαλείων τόσο σε 

ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο που 

θα περιλαμβάνει ισχυρότερη δέσμευση 

των εθνικών κοινοβουλίων και 

κυβερνήσεων για την εφαρμογή των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  618 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 26a. φρονεί ότι, στο πεδίο της ΟΝΕ, ο 

κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι 

επιμερισμένος μεταξύ εθνικού και 

ευρωπαϊκού επιπέδου και επιμένει ότι οι 

ευθύνες πρέπει να αναλαμβάνονται στο 

επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται ή 

υλοποιούνται οι αποφάσεις, με τα εθνικά 

κοινοβούλια να υποβάλλουν σε έλεγχο τις 

εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο να υποβάλλει σε έλεγχο την 

ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία· μόνο με 

αυτόμ τον τρόπο θα μπορέσει να 

διασφαλισθεί η απαιτούμενη αυξημένη 

λογοδοσία κατά τη λήψη των 

αποφάσεων· θεωρεί ότι αυτή η αυξημένη 

νομιμοποίηση μπορεί να διασφαλισθεί 

προβλέποντας την έγκριση των εθνικών 

μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και 

των πιθανών εταιρικών σχέσεων 

σύγκλισης από τα εθνικά κοινοβούλια, 

καθώς και την έγκριση των ευρωπαϊκών 

πολιτικών προσανατολισμών που 

αναλύονται στην ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο· τονίζει ότι η ανωτέρω 

συνεργασία δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως 

δημιουργία νέου μεικτού 

κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο δεν 

θα ήταν μόνο αναποτελεσματικό, αλλά 

και θα στερείτο νομιμοποίησης από 

δημοκρατικής και συνταγματικής 

πλευράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  619 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 26β. θεωρεί ότι σε μεσοπρόθεσμο 

επίπεδο, ιδίως με σκοπό τη διασφάλιση 

της απαιτούμενης λογοδοσίας του ΕΜΣ, 

θα απαιτηθεί κοινοβούλιο για τη ζώνη 

του ευρώ, υπό την αιγίδα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τα κράτη 

μέλη της ζώνης του ευρώ, που θα 

περιλαμβάνει κατάλληλους και χωρίς 

αποκλεισμούς μηχανισμούς για τα κράτη 

μέλη που θα δεσμευτούν να αποτελέσουν 

μέλη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  620 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και 

να ολοκληρωθεί τόσο σε μεσοπρόθεσμο 

όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε 

να μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ 

να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, των μακροχρόνιων 

επενδύσεων και της εξάρτησης· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  621 

Bernd Lucke, Sander Loones 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και 

να ολοκληρωθεί τόσο σε μεσοπρόθεσμο 

όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε 

να μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ 

να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, των μακροχρόνιων 

επενδύσεων και της εξάρτησης· 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης θα πρέπει να 

επανεκτιμηθεί σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, 

προκειμένου να αναλυθεί εάν το ισχύον 

πλαίσιο έχει παράσχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα και να τεθεί ένα 

χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή στην 

αρχή της ρήτρας μη διάσωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  622 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και 

να ολοκληρωθεί τόσο σε μεσοπρόθεσμο 

όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε 

να μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ 

να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, των μακροχρόνιων επενδύσεων 

και της εξάρτησης· 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ 

πρέπει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις 

της σύγκλισης, των μακροχρόνιων 

επενδύσεων και της εξάρτησης· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  623 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 
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κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και να 

ολοκληρωθεί τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο 

και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε να 

μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, των μακροχρόνιων 

επενδύσεων και της εξάρτησης· 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και να 

ολοκληρωθεί τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο 

και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε να 

μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

εξόδου από την κρίση, της προώθησης 

της ανάπτυξης, της αύξησης της 

απασχόλησης, της ενθάρρυνσης των 

μακροπρόθεσμων επενδύσεων και της 

βελτίωσης του επιπέδου ευημερίας των 

πολιτών της ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  624 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και να 

ολοκληρωθεί τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο 

και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε να 

μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, των μακροχρόνιων επενδύσεων 

και της εξάρτησης· 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί τόσο 

σε μεσοπρόθεσμο όσο και σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε να 

μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

ανάπτυξης, της οικονομικής σύγκλισης, 

των μακροχρόνιων επενδύσεων, της 

δημιουργίας θέσεων εργασίας και της 

εξάρτησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  625 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 
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 EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και 

να ολοκληρωθεί τόσο σε μεσοπρόθεσμο 

όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε 

να μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ 

να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, των μακροχρόνιων επενδύσεων 

και της εξάρτησης· 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να απλουστευθεί, 

να επιβληθεί καλύτερα και, όπου 

χρειάζεται να ολοκληρωθεί τόσο σε 

μεσοπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο 

επίπεδο ώστε να μπορέσουν η ΕΕ και η 

ζώνη του ευρώ να ανταποκριθούν στις 

προκλήσεις της σύγκλισης, των 

μακροχρόνιων επενδύσεων και της 

εξάρτησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  626 

Michael Theurer, Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και 

να ολοκληρωθεί τόσο σε μεσοπρόθεσμο 

όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε 

να μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ 

να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, των μακροχρόνιων 

επενδύσεων και της εξάρτησης· 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να ολοκληρωθεί 

τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε να 

μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, της ανταγωνιστικότητας και 

των υγιών δημόσιων οικονομικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  627 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και να 

ολοκληρωθεί τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο 

και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε να 

μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, των μακροχρόνιων επενδύσεων 

και της εξάρτησης· 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και να 

ολοκληρωθεί ώστε να μπορέσουν η ΕΕ και 

η ζώνη του ευρώ να ανταποκριθούν στις 

προκλήσεις της σύγκλισης, της πλήρους 

απασχόλησης, των μακροχρόνιων 

επενδύσεων και της εξάρτησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  628 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να διορθωθεί και 

να ολοκληρωθεί τόσο σε μεσοπρόθεσμο 

όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε 

να μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ 

να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, των μακροχρόνιων 

επενδύσεων και της εξάρτησης· 

27. αναγνωρίζει, βάσει της ισχύουσας 

κατάστασης, ότι το πλαίσιο οικονομικής 

διακυβέρνησης πρέπει να ολοκληρωθεί 

τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο ώστε να 

μπορέσουν η ΕΕ και η ζώνη του ευρώ να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις της 

σύγκλισης, της ανταγωνιστικότητας, των 

μελλοντοστραφών επενδύσεων και των 

υγιών δημόσιων οικονομικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  629 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27α. εκφράζει τη λύπη του διότι το ΕΚ 

δεν συμβάλλει βάσει νόμου και με 

συγκεκριμένο τρόπο περισσότερο στα 

καίριας σημασίας σημεία του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως όσον 

αφορά την ΕΕΑ, τη συνολική εκτίμηση 

της δημοσιονομικής κατάστασης και τις 

προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ και τις 

ειδικές ανά χώρα συστάσεις· με βάση τα 

ανωτέρω, τονίζει ότι υπάρχει μια ολοένα 

εντονότερη αίσθηση ύπαρξης διπλού 

δημοκρατικού ελλείμματος στο πλαίσιο 

οικονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση, 

τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό 

επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  630 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27β. τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η 

μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις διαδικασίες 

οικονομικής διακυβέρνησης αποτελεί όρο 

εκ των ων ουκ άνευ για την αύξηση της 

δημοκρατικής νομιμοποίησης του 

πλαισίου διακυβέρνησης και ότι θα 

βοηθήσει να προαχθεί ο διάλογος σχετικά 

με τη μακροοικονομική κατάσταση της 

ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  631 

Markus Ferber 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας να υπόκεινται σε 

διαδικασία συναπόφασης που πρέπει να 

θεσπισθεί κατά την προσεχή αλλαγή της 

Συνθήκης· καλεί τον Πρόεδρό του να 

υποβάλει τις αναθεωρημένες από το 

Κοινοβούλιο ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  632 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας να υπόκεινται σε 

διαδικασία συναπόφασης που πρέπει να 

θεσπισθεί κατά την προσεχή αλλαγή της 

Συνθήκης· καλεί τον Πρόεδρό του να 

υποβάλει τις αναθεωρημένες από το 

Κοινοβούλιο ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  633 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 
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 EL 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας να υπόκεινται σε 

διαδικασία συναπόφασης που πρέπει να 

θεσπισθεί κατά την προσεχή αλλαγή της 

Συνθήκης· καλεί τον Πρόεδρό του να 

υποβάλει τις αναθεωρημένες από το 

Κοινοβούλιο ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  634 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας να υπόκεινται σε 

διαδικασία συναπόφασης που πρέπει να 

θεσπισθεί κατά την προσεχή αλλαγή της 

Συνθήκης· καλεί τον Πρόεδρό του να 

υποβάλει τις αναθεωρημένες από το 

Κοινοβούλιο ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  635 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις 28. ζητεί οι κατευθυντήριες γραμμές για 



 

PE549.458v01-00 136/178 AM\1052384EL.doc 

EL 

βιωσιμότητας να υπόκεινται σε διαδικασία 

συναπόφασης που πρέπει να θεσπισθεί 

κατά την προσεχή αλλαγή της Συνθήκης· 

καλεί τον Πρόεδρό του να υποβάλει τις 

αναθεωρημένες από το Κοινοβούλιο 

ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας κατά 

το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 

τη σύγκλιση που περιλαμβάνουν τέσσερις 

ως πέντε στοχευμένες προτεραιότητες και 

ισχύουν για διάστημα πέντε ετών να 

υπόκεινται σε διαδικασία συναπόφασης 

που πρέπει να θεσπισθεί κατά την προσεχή 

αλλαγή της Συνθήκης· ζητεί να 

προβλεφθεί ότι ο Πρόεδρός του θα τις 

υποβάλει κατά τη διάρκεια Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου·   

Or. en 

 

Τροπολογία  636 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας να υπόκεινται σε 

διαδικασία συναπόφασης που πρέπει να 

θεσπισθεί κατά την προσεχή αλλαγή της 

Συνθήκης· καλεί τον Πρόεδρό του να 

υποβάλει τις αναθεωρημένες από το 

Κοινοβούλιο ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο· 

28. ζητεί η ετήσια επισκόπηση της 

ανάπτυξης να υπόκειται σε μια 

περισσότερο επίσημη συμμετοχή του 

Κοινοβουλίου με βάση διαδικασία 

συναίνεσης· καλεί τον Πρόεδρό του να 

εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο στο εαρινό 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με βάση ψήφισμα 

που θα εγκριθεί από την Ολομέλεια· 

Or. en 

 

Τροπολογία  637 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας να υπόκεινται σε διαδικασία 

συναπόφασης που πρέπει να θεσπισθεί 

κατά την προσεχή αλλαγή της Συνθήκης· 

28. ζητεί να μετονομαστεί η ΕΕΑ σε 

ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας και να 

υπόκειται σε διαδικασία συναπόφασης που 

πρέπει να θεσπισθεί κατά την προσεχή 
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καλεί τον Πρόεδρό του να υποβάλει τις 

αναθεωρημένες από το Κοινοβούλιο 

ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας κατά 

το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 

αλλαγή της Συνθήκης· καλεί τον Πρόεδρό 

του να υποβάλει τις αναθεωρημένες από το 

Κοινοβούλιο ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας κατά το εαρινό Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  638 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας να υπόκεινται σε διαδικασία 

συναπόφασης που πρέπει να θεσπισθεί 

κατά την προσεχή αλλαγή της Συνθήκης· 

καλεί τον Πρόεδρό του να υποβάλει τις 

αναθεωρημένες από το Κοινοβούλιο 

ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας κατά 

το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 

28. ζητεί οι ετήσιες κατευθύνσεις 

βιωσιμότητας να υπόκεινται σε διαδικασία 

συναπόφασης που πρέπει να θεσπισθεί 

κατά την προσεχή αλλαγή της Συνθήκης 

και, εν τω μεταξύ, να αποτελέσουν 

αντικείμενο διοργανικής συμφωνίας· 

καλεί τον Πρόεδρό του να υποβάλει τις 

αναθεωρημένες από το Κοινοβούλιο 

ετήσιες κατευθύνσεις βιωσιμότητας κατά 

το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  639 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία που 

εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της κρίσης 

βάσει διακυβερνητικών συμφωνιών δεν 

διαθέτει δημοκρατική λογοδοσία σε 

επίπεδο ΕΕ· 

διαγράφεται 
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Or. en 

 

Τροπολογία  640 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία που 

εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της κρίσης 

βάσει διακυβερνητικών συμφωνιών δεν 

διαθέτει δημοκρατική λογοδοσία σε 

επίπεδο ΕΕ· 

29. υπενθυμίζει ότι το μέρος εκείνο της 

νομοθεσίας που θεσπίστηκε στο πλαίσιο 

της κρίσης βάσει διακυβερνητικών 

συμφωνιών δεν διαθέτει δημοκρατική 

λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ, καθώς για το 

συγκεκριμένο μέρος η δημοκρατική 

λογοδοσία περιορίζεται στο εθνικό 

επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  641 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία που 

εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της κρίσης 

βάσει διακυβερνητικών συμφωνιών δεν 

διαθέτει δημοκρατική λογοδοσία σε 

επίπεδο ΕΕ· 

29. υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία που 

εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της κρίσης 

βασίστηκε σε διακυβερνητικές 

συμφωνίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  642 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία που 

εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της κρίσης 

βάσει διακυβερνητικών συμφωνιών δεν 

διαθέτει δημοκρατική λογοδοσία σε 

επίπεδο ΕΕ· 

29. υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία που 

εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της κρίσης 

βάσει διακυβερνητικών συμφωνιών δεν 

διαθέτει δημοκρατική λογοδοσία σε 

επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η απόφαση 

του ΔΕΚ στην υπόθεση «Pringle» παρέχει 

μια βάση για την ένταξη του ΕΜΣ στο 

κοινοτικό κεκτημένο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  643 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία που 

εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της κρίσης 

βάσει διακυβερνητικών συμφωνιών δεν 

διαθέτει δημοκρατική λογοδοσία σε 

επίπεδο ΕΕ· 

29. υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία που 

εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της κρίσης 

βάσει διακυβερνητικών συμφωνιών δεν 

διαθέτει επαρκή δημοκρατική λογοδοσία 

σε επίπεδο ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  644 

Εύα Καϊλή 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 29a. εκφράζει λύπη διότι τα συστήματα 

τύπου Τρόικας που χρησιμοποιήθηκαν σε 

διάφορες περιπτώσεις για τη διερεύνηση 

και την υποβολή συστάσεων σχετικά με 
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την οικονομική προσαρμογή των κρατών 

μελών στο πλαίσιο προγράμματος 

εξυγίανσης δεν διέθεταν καμία 

δημοκρατική λογοδοσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  645 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής 

των θεσμικών οργάνων της Ένωσης 

προκαλεί καθυστέρηση στην πολιτική 

ολοκλήρωση της Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, απαιτεί την πλήρη ένταξη του 

ΕΜΣ στο κοινοτικό πλαίσιο και την 

πλήρη λογοδοσία του στο Κοινοβούλιο· 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  646 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής 

των θεσμικών οργάνων της Ένωσης 

προκαλεί καθυστέρηση στην πολιτική 

ολοκλήρωση της Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, απαιτεί την πλήρη ένταξη του 

διαγράφεται 
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ΕΜΣ στο κοινοτικό πλαίσιο και την 

πλήρη λογοδοσία του στο Κοινοβούλιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  647 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής 

των θεσμικών οργάνων της Ένωσης 

προκαλεί καθυστέρηση στην πολιτική 

ολοκλήρωση της Ένωσης και, ως εκ 

τούτου, απαιτεί την πλήρη ένταξη του 

ΕΜΣ στο κοινοτικό πλαίσιο και την 

πλήρη λογοδοσία του στο Κοινοβούλιο· 

30. υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός 

Μηχανισμός Σταθερότητας βασίζεται σε 

συνεισφορές των κρατών μελών και ότι, 

ως εκ τούτου, ο ΕΜΣ θα πρέπει να 

λογοδοτεί πλήρως στα κράτη μέλη μέσω 

του Συμβουλίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  648 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκαλεί 

καθυστέρηση στην πολιτική ολοκλήρωση 

της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί την 

πλήρη ένταξη του ΕΜΣ στο κοινοτικό 

πλαίσιο και την πλήρη λογοδοσία του στο 

Κοινοβούλιο· 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκαλεί 

καθυστέρηση στην πολιτική ολοκλήρωση 

της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι οι δέσμες 

μέτρων διάσωσης που χορηγήθηκαν στο 

πλαίσιο του ΕΜΣ χρησιμοποιήθηκαν 

αποκλειστικά για την ανακεφαλαιοποίηση 
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του τραπεζικού τομέα· ως εκ τούτου, 

θεωρεί ότι ο ΕΜΣ αποτελεί άσκοπη 

επικάλυψη με άλλα υφιστάμενα μέσα 

παροχής χρηματοδοτικής στήριξης προς 

τον τραπεζικό τομέα, τα οποία είναι 

διαθέσιμα εντός του κοινοτικού πλαισίου, 

όπως η ΕΚΤ και ο ενιαίος μηχανισμός 

εξυγίανσης (SRM)· 

Or. en 

 

Τροπολογία  649 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκαλεί 

καθυστέρηση στην πολιτική ολοκλήρωση 

της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί την 

πλήρη ένταξη του ΕΜΣ στο κοινοτικό 

πλαίσιο και την πλήρη λογοδοσία του στο 

Κοινοβούλιο· 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκαλεί 

καθυστέρηση στην πολιτική ολοκλήρωση 

της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί την 

πλήρη ένταξη του ΕΜΣ στο κοινοτικό 

πλαίσιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  650 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής των 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) και της Συνθήκης 
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θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκαλεί 

καθυστέρηση στην πολιτική ολοκλήρωση 

της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί την 

πλήρη ένταξη του ΕΜΣ στο κοινοτικό 

πλαίσιο και την πλήρη λογοδοσία του στο 

Κοινοβούλιο· 

για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και 

τη διακυβέρνηση (δημοσιονομικό 

σύμφωνο) εκτός της δομής των θεσμικών 

οργάνων της Ένωσης προκαλεί 

καθυστέρηση στην πολιτική ολοκλήρωση 

της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί την 

πλήρη ένταξη του ΕΜΣ και του 

δημοσιονομικού συμφώνου στο κοινοτικό 

πλαίσιο και την πλήρη λογοδοσία τους στο 

Κοινοβούλιο, για το δεύτερο βάσει 

εκτίμησης της εμπειρίας από την 

εφαρμογή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 

16 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον 

συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  651 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκαλεί 

καθυστέρηση στην πολιτική ολοκλήρωση 

της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί την 

πλήρη ένταξη του ΕΜΣ στο κοινοτικό 

πλαίσιο και την πλήρη λογοδοσία του στο 

Κοινοβούλιο· 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκαλεί 

καθυστέρηση στην πολιτική ολοκλήρωση 

της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί την 

πλήρη ένταξη του ΕΜΣ στο κοινοτικό 

πλαίσιο και την πλήρη λογοδοσία του στο 

Κοινοβούλιο· καλεί, εν τω μεταξύ, τον 

επικεφαλής του ΕΜΣ να δεχθεί να 

απαντήσει στις γραπτές ερωτήσεις που 

του απευθύνουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

Or. es 
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Τροπολογία  652 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. υπενθυμίζει τον ισχυρισμό του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η 

δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός της δομής των 

θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκαλεί 

καθυστέρηση στην πολιτική ολοκλήρωση 

της Ένωσης και, ως εκ τούτου, απαιτεί την 

πλήρη ένταξη του ΕΜΣ στο κοινοτικό 

πλαίσιο και την πλήρη λογοδοσία του στο 

Κοινοβούλιο· 

30. υπενθυμίζει τη γνωμοδότηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία 

ορίζεται ότι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) εκτός 

της δομής των θεσμικών οργάνων της 

Ένωσης προκαλεί καθυστέρηση στην 

πολιτική ολοκλήρωση της Ένωσης και, ως 

εκ τούτου, απαιτεί την πλήρη ένταξη του 

ΕΜΣ στο κοινοτικό πλαίσιο και την πλήρη 

λογοδοσία του στο Κοινοβούλιο· 

αντιλαμβάνεται ότι, στην τρέχουσα 

μορφή της, η Συνθήκη δεν παρέχει τη 

δυνατότητα για τη θέσπιση τέτοιου 

είδους μηχανισμών στο πλαίσιο του 

κοινοτικού δικαίου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  653 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται 

υπό την ευθύνη της Επιτροπής και με την 

πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  654 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται 

υπό την ευθύνη της Επιτροπής και με την 

πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  655 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται 

υπό την ευθύνη της Επιτροπής και με την 

πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  656 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 
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βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό 

την ευθύνη της Επιτροπής και με την 

πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

βοήθειας, το οποίο θα καθιστά εφικτή την 

αποτελεσματική και αποφασιστική 

δράση· 

Or. de 

 

Τροπολογία  657 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί 

ότι όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται 

υπό την ευθύνη της Επιτροπής και με την 

πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

31. υπενθυμίζει τη θέση του ότι η Τρόικα 

πρέπει να αντικατασταθεί από ένα 

κοινοτικό πλαίσιο· υπενθυμίζει ότι ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 

προβλέπει ένα κοινοτικό πλαίσιο για την 

κατάρτιση και την παρακολούθηση των 

προγραμμάτων μακροοικονομικής 

προσαρμογής που θα συνάδει με τον 

χωρίς διαπραγματευτικές ιδιότητες ρόλο 

του «σιωπηλού παρατηρητή» που θα 

κατέχει η ΕΚΤ και με τον αναθεωρημένο 

ρόλο του ΔΝΤ, όπως ζητήθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεσή του 

σχετικά με τις δραστηριότητες της 

Τρόικας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  658 

Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

31. υπογραμμίζει ότι το νομικό πλαίσιο 

για τα προγράμματα παροχής βοήθειας 
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βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό την 

ευθύνη της Επιτροπής και με την πλήρη 

συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις θα 

λαμβάνονται υπό την ευθύνη της 

Επιτροπής και με την πλήρη συμμετοχή 

του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει χωρίς 

καθυστέρηση συνέχεια στο ψήφισμά του 

της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη 

διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις 

εργασίες της Τρόικας και να καταρτίσει 

νέο, χωριστό ψήφισμα που θα αφορά εξ 

ολοκλήρου αυτό το ζήτημα, αντλώντας 

από την πρώτη διερευνητική έκθεση και 

στηριζόμενο σε αυτήν· 

Or. en 

 

Τροπολογία  659 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό την 

ευθύνη της Επιτροπής και με την πλήρη 

συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

31. υπογραμμίζει ότι το νομικό πλαίσιο 

για τα προγράμματα παροχής βοήθειας 

πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις θα 

λαμβάνονται υπό την ευθύνη της 

Επιτροπής και με την πλήρη συμμετοχή 

του Κοινοβουλίου· τονίζει ότι το 

Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει χωρίς 

καθυστέρηση συνέχεια στο ψήφισμά του 

της 13ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη 

διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις 

εργασίες της Τρόικας και να καταρτίσει 

νέο, χωριστό ψήφισμα που θα αφορά εξ 

ολοκλήρου αυτό το ζήτημα, αντλώντας 

από την πρώτη διερευνητική έκθεση και 

στηριζόμενο σε αυτήν, ανεξαρτήτως 

τυχόν εξέλιξης αναφορικά με την 

ονομασία της Τρόικας· 

Or. en 
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Τροπολογία  660 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό την 

ευθύνη της Επιτροπής και με την πλήρη 

συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό την 

ευθύνη της Επιτροπής και με την πλήρη 

συμμετοχή του Κοινοβουλίου προκειμένου 

να διασφαλισθεί μεγαλύτερη 

δημοκρατική λογοδοσία· θεωρεί ότι θα 

πρέπει να υπάρχει κάποια λογική μεταξύ 

της φύσεως του χρησιμοποιούμενου 

μηχανισμού σταθερότητας και του 

θεσμικού οργάνου που θα είναι αρμόδιο 

για την ενεργοποίησή του· 

Or. en 

 

Τροπολογία  661 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό την 

ευθύνη της Επιτροπής και με την πλήρη 

συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

31. ζητεί να μελετηθεί ένα νέο νομικό 

πλαίσιο για τα μελλοντικά προγράμματα 

παροχής βοήθειας προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι όλες οι αποφάσεις θα 

λαμβάνονται υπό τη βασική ευθύνη της 

Επιτροπής που θα ενεργεί εξ ονόματος του 

Συμβουλίου, και με υποχρέωση πλήρους 

δημοκρατικής λογοδοσίας στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· υπενθυμίζει ότι, 

για όσο διάστημα η χρηματοδοτική 

βοήθεια χορηγείται απευθείας από τα 

κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, αυτά θα 
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πρέπει να έχουν τον τελικό λόγο για τα 

προγράμματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  662 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό την 

ευθύνη της Επιτροπής και με την πλήρη 

συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

31. ζητεί ένα νομικό πλαίσιο και μια 

αλλαγή πολιτικής για τα μελλοντικά 

προγράμματα παροχής βοήθειας 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι 

αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό την ευθύνη 

της Επιτροπής και με την πλήρη και 

πραγματική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών 

κοινοβουλίων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  663 

Udo Bullmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό την 

ευθύνη της Επιτροπής και με την πλήρη 

συμμετοχή του Κοινοβουλίου· 

31. ζητεί ένα νέο νομικό πλαίσιο για τα 

μελλοντικά προγράμματα παροχής 

βοήθειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 

όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται υπό την 

ευθύνη της Επιτροπής και με την πλήρη 

συμμετοχή του Κοινοβουλίου προκειμένου 

να διασφαλισθεί δημοκρατική λογοδοσία 

και διαφάνεια και να αυξηθεί η αποδοχή 

των προγραμμάτων προσαρμογής· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  664 

Hugues Bayet 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31α. επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα πρέπει ευρέως και 

συστηματικά να ενημερώνεται πλήρως 

και να γνωμοδοτεί για τις αποφάσεις της 

Ευρωομάδας, καθώς και να ασκεί 

αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο 

κατά την αξιολόγησή τους· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  665 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31a. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στο 

Συμβούλιο τη θέση του που εγκρίθηκε σε 

σύνοδο Ολομέλειας σχετικά με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013· τονίζει 

ειδικότερα ότι, στη θέση αυτή, το 

Κοινοβούλιο προέβλεπε διατάξεις οι 

οποίες αυξάνουν περαιτέρω τη διαφάνεια 

και τη λογοδοσία όσον αφορά τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων που οδηγεί 

στην έγκριση προγραμμάτων 

μακροοικονομικής προσαρμογής, ώστε 

να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και 

ακριβέστερη οριοθέτηση της εντολής και 

του συνολικού ρόλου της Επιτροπής· 

ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει 
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τις εν λόγω διατάξεις στο πλαίσιο μιας 

μελλοντικής πρότασης τροποποίησης του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013· 

Or. en 

 

Τροπολογία  666 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31β. υπογραμμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 472/2013 προβλέπει αρκετές 

διατάξεις που δεν έχουν εφαρμοστεί 

ακόμα· υπενθυμίζει ιδίως το αίτημα που 

περιέχεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την Τρόικα ότι 

χρειάζεται αναπροσαρμογή των 

μνημονίων συνεννόησης προκειμένου να 

λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές και τους 

θεσμικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης 

των μισθών και το εθνικό πρόγραμμα 

μεταρρυθμίσεων του οικείου κράτους 

μέλους στο πλαίσιο της στρατηγικής της 

Ένωσης για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση, σύμφωνα με τον κανονισμό 

αριθ. 472/2013 (άρθρο 7 παράγραφος 1)· 

την ανάγκη να διασφαλίζονται επαρκή 

μέσα για θεμελιώδεις πολιτικές, όπως 

στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

υγείας (άρθρο 7 παράγραφος 7)· καθώς 

και την ουσιαστική συμμετοχή των 

κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και 

την εφαρμογή των προγραμμάτων 

προσαρμογής (άρθρο 8)· καλεί την 

Επιτροπή να αναλάβει δράση σύμφωνα 

με το άρθρο 265 της Συνθήκης, ώστε να 

συμμορφωθεί με τις προαναφερθείσες 

νομικές υποχρεώσεις· 

Or. en 
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Τροπολογία  667 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31γ. ζητεί να συγκροτηθεί ερευνητική 

επιτροπή σχετικά με τους ισχυρισμούς 

περί κακοδιοίκησης και παραβάσεων του 

δικαίου της ΕΕ από την Τρόικα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  668 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα 

παροχής βοήθειας· 

διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  669 

Siegfried Mureșan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

διαγράφεται 
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Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα 

παροχής βοήθειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  670 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα 

παροχής βοήθειας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  671 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα 

παροχής βοήθειας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  672 

Esther de Lange 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα 

παροχής βοήθειας· 

32. λαμβάνει υπό σημείωση τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

προγράμματα παροχής βοήθειας στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου πρόγραμμα 

ΑΝΣ έχει ανατεθεί ήδη στη συγκεκριμένη 

χώρα· αντιλαμβάνεται ότι αποτελεί δική 

του γνώμη ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί 

στη συμμετοχή της ΕΚΤ στα 

προγράμματα παροχής βοήθειας, εφόσον 

δεν έχει ανατεθεί πρόγραμμα ΑΝΣ· 

υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο δεν έχει 

λάβει ακόμα απόφαση σχετικά με τη 

συγκεκριμένη υπόθεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  673 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα παροχής 

βοήθειας· 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα παροχής 

βοήθειας και να μην συμμετάσχει ούτε 

έμμεσα σε προγράμματα παροχής 

βοήθειας λαμβάνοντας μέτρα 

νομισματικής πολιτικής· 

Or. de 

 

Τροπολογία  674 

Εύα Καϊλή 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα παροχής 

βοήθειας· 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα παροχής 

βοήθειας· ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη 

την ανεξαρτησία της ΕΚΤ, μπορούν να 

παρασχεθούν ορισμένες μορφές 

βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτικής 

βοήθειας για την κάλυψη άμεσων 

αναγκών ρευστότητας, χωρίς 

προηγούμενη πολιτική συγκατάθεση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  675 

Udo Bullmann 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα παροχής 

βοήθειας· 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα παροχής 

βοήθειας· για να αποφευχθεί τυχόν 

ασάφεια ως προς τον ρόλο της ΕΚΤ και 

να μην διακυβευθεί η αξιοπιστία της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  676 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα παροχής 

βοήθειας· 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ 

απευθείας σε κανένα από αυτά τα 

προγράμματα παροχής βοήθειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  677 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 32 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα παροχής 

βοήθειας· 

32. ζητεί, σύμφωνα και με τη 

γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα του 

Δικαστηρίου, να μην ενταχθεί η ΕΚΤ σε 

κανένα από αυτά τα προγράμματα παροχής 

χρηματοδοτικής βοήθειας· 

Or. es 

 

Τροπολογία  678 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της 

Ευρωομάδας, ώστε να υπάρξει δέουσα 

δημοκρατική λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε 

βάθος χρόνου, ο αρμόδιος για τις 

οικονομικές υποθέσεις Επίτροπος θα 

πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του 

προέδρου της Ευρωομάδας· 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  679 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της 

Ευρωομάδας, ώστε να υπάρξει δέουσα 

δημοκρατική λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε 

βάθος χρόνου, ο αρμόδιος για τις 

οικονομικές υποθέσεις Επίτροπος θα 

πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του 

προέδρου της Ευρωομάδας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  680 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της 

Ευρωομάδας, ώστε να υπάρξει δέουσα 

δημοκρατική λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε 

βάθος χρόνου, ο αρμόδιος για τις 

οικονομικές υποθέσεις Επίτροπος θα 

πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του 

προέδρου της Ευρωομάδας· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  681 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της 

Ευρωομάδας, ώστε να υπάρξει δέουσα 

δημοκρατική λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε 

βάθος χρόνου, ο αρμόδιος για τις 

οικονομικές υποθέσεις Επίτροπος θα 

πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του 

προέδρου της Ευρωομάδας· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  682 

Frank Engel 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου, ο 

αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις 

Επίτροπος θα πρέπει να αναλάβει τον 

ρόλο του προέδρου της Ευρωομάδας· 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί σκόπιμη την ανάθεση 

της θέσης του Προέδρου της 

Ευρωομάδας σε ένα πρόσωπο που θα 

υπηρετεί αποκλειστικά αυτήν την 

αποστολή διαθέτοντας αρκετά μεγάλη 

θητεία για να είναι αποτελεσματικό· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  683 

Alfred Sant 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου, ο 

αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις 

Επίτροπος θα πρέπει να αναλάβει τον 

ρόλο του προέδρου της Ευρωομάδας· 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου, 

θα πρέπει να διοριστεί ύπατος 

εκπρόσωπος για τη ζώνη του ευρώ που 

θα ενεργεί μέσω της Ευρωομάδας και θα 

διαθέτει καθήκοντα ισοδύναμα με εκείνα 

του ύπατου εκπροσώπου εξωτερικών 

υποθέσεων, και θα διαθέτει επίσης 

καθεστώς ανώτατου αντιπροέδρου στην 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξουσίες 

εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ σε 

όλα τα σχετικά επίπεδα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  684 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου, 

ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις 

Επίτροπος θα πρέπει να αναλάβει τον 

ρόλο του προέδρου της Ευρωομάδας· 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· χαιρετίζει την προθυμία του 

προέδρου της Ευρωομάδας να 

συμμετέχει τακτικά σε συνεδριάσεις της 

Επιτροπής Οικονομικής και 

Νομισματικής Πολιτικής ομοίως προς 

τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ecofin, 

διασφαλίζοντας έτσι παρόμοιο επίπεδο 

δημοκρατικής λογοδοσίας· ζητεί μετ᾽ 

επιτάσεως να διατηρηθεί μια σαφής 

διάκριση μεταξύ του Συμβουλίου και της 

Επιτροπής όσον αφορά τη διοργάνωση 
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των αντίστοιχων συνεδριάσεών τους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  685 

Krišjānis Kariņš 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου, 

ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις 

Επίτροπος θα πρέπει να αναλάβει τον 

ρόλο του προέδρου της Ευρωομάδας· 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  686 

Jonás Fernández 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου, ο 

αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις 

Επίτροπος θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 

του προέδρου της Ευρωομάδας· 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι ο αρμόδιος για τις 

οικονομικές υποθέσεις Επίτροπος θα 

πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του προέδρου 

της Ευρωομάδας· 

Or. es 
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Τροπολογία  687 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Marisa Matias, Δημήτριος 

Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου, 

ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις 

Επίτροπος θα πρέπει να αναλάβει τον 

ρόλο του προέδρου της Ευρωομάδας· 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  688 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου, ο 

αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις 

Επίτροπος θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 

του προέδρου της Ευρωομάδας· 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία και νομιμοποίηση των 

αποτελεσμάτων· θεωρεί ότι, στο άμεσο 

μέλλον, ο αρμόδιος για τις οικονομικές 

υποθέσεις Επίτροπος θα πρέπει να 

αναλάβει τον ρόλο του προέδρου της 

Ευρωομάδας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  689 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει δέουσα δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου, ο 

αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις 

Επίτροπος θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 

του προέδρου της Ευρωομάδας· 

33. ζητεί να διενεργηθεί εκ νέου 

αξιολόγηση της διαδικασίας λήψης των 

αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, 

ώστε να υπάρξει βελτιωμένη δημοκρατική 

λογοδοσία· θεωρεί ότι, σε βάθος χρόνου, ο 

αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις 

Επίτροπος θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 

του προέδρου της Ευρωομάδας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  690 

Alfred Sant 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 33a. διαπιστώνει ότι, λόγω ανεπαρκών 

διαρθρωτικών ρυθμίσεων που συνέβαλαν 

στην κρίση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα αναλαμβάνει και εμμέσως 

αποδέχεται εξουσίες που υπερβαίνουν την 

εντολή της και προκαλούν έλλειψη 

διαφάνειας σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο πρέπει να λαμβάνονται οι 

αποφάσεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις 

πολιτικές εξουσίες της Τράπεζας· αυτό 

δεν συμβάλλει στη μακροχρόνια 

σταθερότητα του συστήματος και 

παράλληλα υπονομεύει τη δημοκρατική 

του λογοδοσία· διαπιστώνει επίσης ότι, 

ως εκ τούτου, στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της Τράπεζας θα πρέπει να υπάρχουν 

εκπρόσωποι, τα καθήκοντα των οποίων 

θα συνίστανται αποκλειστικά στην 

εστίαση στην κατάσταση της 

χρηματοπιστωτικής υγείας της ζώνης του 

ευρώ στο σύνολό της, αντί για εκείνη των 

συνιστωσών της· 
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Τροπολογία  691 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 33a. υπενθυμίζει ότι η κοινοβουλευτική 

συμβολή στις κατευθυντήριες γραμμές 

της οικονομικής πολιτικής αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικού 

συστήματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  692 

Pervenche Berès 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 33β. εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του 

διότι ο πολύ πιο περίπλοκος χαρακτήρας 

του ισχύοντος πλαισίου δημοκρατικής 

διακυβέρνησης μειώνει περαιτέρω τη 

δημοκρατική λογοδοσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  693 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά 

σε ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί 

επίσης αυξημένες δημοσιονομικές 

ικανότητες στη ζώνη του ευρώ· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  694 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά 

σε ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί 

επίσης αυξημένες δημοσιονομικές 

ικανότητες στη ζώνη του ευρώ· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  695 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά 

σε ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί 

επίσης αυξημένες δημοσιονομικές 

ικανότητες στη ζώνη του ευρώ· 

διαγράφεται 
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Τροπολογία  696 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά 

σε ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί 

επίσης αυξημένες δημοσιονομικές 

ικανότητες στη ζώνη του ευρώ· 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) πρέπει να βασίζεται σε ένα 

σύστημα έξυπνων κανόνων, που θα πρέπει 

να τηρούνται και να εκτελούνται από 

όλους τους συμμετέχοντες φορείς· 

Or. de 

 

Τροπολογία  697 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 
(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά 

σε ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί 

επίσης αυξημένες δημοσιονομικές 

ικανότητες στη ζώνη του ευρώ· 

34. υπενθυμίζει ότι η υλοποίηση μιας 

«ουσιαστικής Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης» (ΟΝΕ) απαιτεί 

πολιτική και δημοκρατική στήριξη από 

μια ένωση παροχής χρηματοδότησης που 

δεν υπάρχει στην ΕΕ· υπό την τρέχουσα 

μορφή της, η ΟΝΕ θα συνεχίσει να οξύνει 

τις μακροοικονομικές ανισορροπίες στο 

εσωτερικό της ζώνης του ευρώ, που 

προκαλούν υπερβολικά πλεονάσματα και 

αντίστοιχα υπερβολικά ελλείμματα· 

Or. en 
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Τροπολογία  698 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά 

σε ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί 

επίσης αυξημένες δημοσιονομικές 

ικανότητες στη ζώνη του ευρώ· 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να βασίζεται σε ένα 

σύστημα κανόνων που δεν εφαρμόζεται με 

επαρκή αυστηρότητα· απορρίπτει την 

ιδέα των δημοσιονομικών ικανοτήτων 
στη ζώνη του ευρώ· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ 

διαθέτει ήδη έναν ισχυρό αντικυκλικό 

μηχανισμό με τη μορφή του ΣΣΑ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  699 

Michael Theurer, Sylvie Goulard 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά 

σε ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί 

επίσης αυξημένες δημοσιονομικές 

ικανότητες στη ζώνη του ευρώ· 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) πρέπει να στηρίζεται σε ένα 

σύστημα βάσει κανόνων, που θα είναι 

απλό, κατανοητό και θα μπορεί να 

εφαρμοστεί εύκολα, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης 

επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση 

έλλειψης συμμόρφωσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  700 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά 

σε ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί 

επίσης αυξημένες δημοσιονομικές 

ικανότητες στη ζώνη του ευρώ· 

34. υπενθυμίζει ότι η Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) στην ΕΕ έχει 

περιοριστεί απλά σε ένα σύστημα 

σταθερών δεικτών ισοτιμίας και 

δημοσιονομικών  κανόνων και ότι μια 

ουσιαστική ΟΝΕ απαιτεί οικονομικές και 

πολιτικές συνθήκες που δεν υπάρχουν 

στην ΕΕ, καθώς και κοινές 
δημοσιονομικές ικανότητες, κάτι που δεν 

αποτελεί βιώσιμη επιλογή για το άμεσο 

μέλλον· 

Or. en 

 

Τροπολογία  701 

Siegfried Mureșan 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά σε 

ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί επίσης 

αυξημένες δημοσιονομικές ικανότητες στη 

ζώνη του ευρώ· 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά σε 

ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί επίσης 

αυξημένες δημοσιονομικές ικανότητες στη 

ζώνη του ευρώ· ωστόσο, οι 

δημοσιονομικές ικανότητες στη ζώνη του 

ευρώ δεν θα πρέπει να προβλέπονται ως 

χωριστή οντότητα από τις υφιστάμενες 

θεσμικές ρυθμίσεις και θα πρέπει να 

βασίζονται αποκλειστικά στον 

μεγαλύτερο συντονισμό στο επίπεδο της 

ζώνης του ευρώ· 

 επισημαίνει ότι μια «ουσιαστική ΟΝΕ» 

απαιτεί επίσης σύγκλιση όσον αφορά την 

ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών 

της· οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς 

εργασίας, οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική 
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εξυγίανση, καθώς και οι υπεύθυνες 

δημόσιες δαπάνες έχουν ουσιώδη 

σημασία για την επίτευξη αυτού του 

στόχου·   

Or. en 

 

Τροπολογία  702 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά σε 

ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί επίσης 

αυξημένες δημοσιονομικές ικανότητες στη 

ζώνη του ευρώ· 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά σε 

ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί επίσης 

αυξημένες δημοσιονομικές ικανότητες στη 

ζώνη του ευρώ με ευρωπαϊκό 

κοινοβουλευτικό έλεγχο και εις βάθος 

συντονισμό της οικονομικής πολιτικής· 

θεωρεί ότι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

απαιτούνται και σε επίπεδο ΕΕ, όχι μόνο 

σε εθνικό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  703 

Ernest Urtasun 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά σε 

ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί επίσης 

αυξημένες δημοσιονομικές ικανότητες στη 

ζώνη του ευρώ· 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά σε 

ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί επίσης 

αυξημένες δημοσιονομικές ικανότητες στη 

ζώνη του ευρώ με σημαντικό 
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μακροοικονομικό αντίκτυπο σε ολόκληρη 

την ΟΝΕ και με ενισχυμένη δημοκρατική 

νομιμοποίηση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  704 

Alain Cadec 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά 

σε ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί 

επίσης αυξημένες δημοσιονομικές 

ικανότητες στη ζώνη του ευρώ· 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) απαιτεί επίσης αυξημένες 

δημοσιονομικές ικανότητες στη ζώνη του 

ευρώ· 

Or. fr 

 

Τροπολογία  705 

Renato Soru 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά σε 

ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί επίσης 

αυξημένες δημοσιονομικές ικανότητες στη 

ζώνη του ευρώ· 

34. υπενθυμίζει ότι μια «ουσιαστική 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση» 

(ΟΝΕ) δεν μπορεί να περιορίζεται απλά σε 

ένα σύστημα κανόνων αλλά απαιτεί επίσης 

αυξημένες δημοσιονομικές ικανότητες στη 

ζώνη του ευρώ· 

 επικροτεί το έργο της ομάδας για τους 

ίδιους πόρους της ΕΕ υπό την προεδρία 

του Mario Monti, καλεί την Επιτροπή να 

εξετάσει, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης 

της ΟΝΕ, το ενδεχόμενο κατάρτισης 

μηχανισμού για τη δημιουργία 

δημοσιονομικών ικανοτήτων σε επίπεδο 
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ΕΕ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  706 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 34a. θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει ποτέ μια 

ουσιαστική ΟΝΕ χωρίς αλλαγή της 

Συνθήκης και χωρίς να ανατεθεί ρόλος 

στο Δικαστήριο όσον αφορά την επιβολή 

των δημοσιονομικών κανόνων, σύμφωνα 

με την αρχή του κράτους δικαίου, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ· αυτό 

περιλαμβάνει τόσο διαδικασίες επί 

παραβάσει κατά των κρατών μελών που 

δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους όσο 

και ανάληψη δράσης με σκοπό την 

ακύρωση αποφάσεων των θεσμικών 

οργάνων, παρέχοντας έτσι μεταξύ άλλων 

εγγυήσεις στις χώρες που εντάσσονται σε 

πρόγραμμα· θεωρεί ότι η συμμετοχή του 

Δικαστηρίου μπορεί ειδικότερα να 

αποτελέσει εγγύηση ότι οι κανόνες θα 

εφαρμόζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, 

ανεξαρτήτως του μεγέθους του κράτους 

μέλους· δηλώνει ότι αυτός ο ρόλος του 

Δικαστηρίου δεν θα έχει ως αποτέλεσμα 

καθυστέρηση κατά την εφαρμογή των 

διαδικασιών οικονομικής διακυβέρνησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  707 

Alfred Sant 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 34a. διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν 

προβλέψεις για μια μεθοδική απόσυρση 

μελών από τη ζώνη του ευρώ που θα είναι 

δημοκρατικά διαφανής, δίκαιη προς 

όλους τους εμπλεκόμενους, θα έχει 

συνείδηση της ανάγκης προστασίας της 

ευημερίας όλων των Ευρωπαίων, ιδίως 

εκείνων που βρίσκονται σε λιγότερο καλή 

κατάσταση, και θα είναι προσαρμοσμένη 

στις απαιτήσεις των 

παγκοσμιοποιημένων αγορών 

χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών· και, ως εκ τούτου, ζητεί να 

συζητηθούν τέτοιου είδους ρυθμίσεις και 

να τεθούν εν τέλει σε εφαρμογή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  708 

Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 34a. υπενθυμίζει ότι η λειτουργία της 

ενιαίας αγοράς πρέπει να βελτιωθεί, ιδίως 

σε τομείς που έχουν ζωτική σημασία για 

την αύξηση της ικανότητας προσαρμογής 

των οικονομιών της ζώνης του ευρώ, 

όπως η ψηφιακή οικονομία και η 

ενέργεια· η ενίσχυση της κινητικότητας 

του εργατικού δυναμικού, ιδίως των 

γυναικών και των νέων, έχει καίρια 

σημασία εν προκειμένω· 

Or. en 

 

Τροπολογία  709 

Marco Valli, Marco Zanni 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 34a. τονίζει ότι η ελλιπής λειτουργία μιας 

νομισματικής ένωσης χωρίς ενιαίο 

κράτος έχει δημιουργήσει και προωθήσει 

με μη βιώσιμο τρόπο υψηλές 

μακροοικονομικές ανισορροπίες στο 

εσωτερικό της ζώνης του ευρώ, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

υπερβολικά πλεονάσματα και αντίστοιχα 

υπερβολικά ελλείμματα· εκφράζει τη λύπη 

του διότι το ευρώ συνέβαλε στη διάσπαση 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο 

κανένας άλλος παράγοντας από τον 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  710 

Sylvie Goulard, Nils Torvalds 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  711 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma 

López Bermejo, Δημήτριος Παπαδημούλης 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  712 

Marco Valli, Marco Zanni 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  713 

Bernard Monot 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς επίσης 

και για τη διάσωση των ιδιωτικών 

τραπεζών με οποιοδήποτε τίμημα, ακόμα 

και μέσω της δήμευσης των καταθέσεων· 

Or. fr 

Τροπολογία  714 

Bernd Lucke 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  715 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 
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βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

πολιτική βούληση και δέσμευση 
χρειάζεται από τα κράτη μέλη για την 

υλοποίηση διαρκών οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων και την επίτευξη υγιών 

δημόσιων οικονομικών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  716 

Michael Theurer 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μελλοντικών 

χρηματοπιστωτικών κρίσεων και ότι η 

ίδια βούληση χρειάζεται για την ενίσχυση 

του πλαισίου οικονομικής 

διακυβέρνησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  717 

Pervenche Berès, Maria João Rodrigues 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

επιτρέψει την ισορροπημένη οικονομική 

ανάπτυξη, θα καταστήσει την ΟΝΕ 

ανθεκτικότερη και θα συμβάλει στην 
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αποφυγή μιας πολιτικής κρίσης· 

επισημαίνει πως αποτελεί κοντόφθαλμη 

πρακτική να συνεχιστεί η αποκλειστική 

εξάρτηση από τον ιδιωτικό τομέα για τον 

επιμερισμό των κινδύνων ως μέσο για τη 

διασφάλιση της σταθερότητας και της 

ευημερίας στη νομισματική ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  718 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή της 

επανάληψης μιας χρηματοπιστωτικής 

κρίσης καθώς και τρόπος 

ελαχιστοποίησης των αρνητικών 

δευτερογενών επιπτώσεων μιας κρίσης 

δημόσιου χρέους, και ότι προοριζόταν να 

αποτελέσει αναγκαία προσθήκη στο ΣΣΑ· 

ζητεί μετ᾽ επιτάσεως την πλήρη 

εφαρμογή και επιβολή αυτών των 

μηχανισμών για την αποφυγή μιας 

πολιτικής κρίσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  719 

Markus Ferber 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 
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βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι δεν 

υπάρχει η ίδια πολιτική βούληση όσον 

αφορά μια δημοσιονομική ένωση· 

Or. de 

Τροπολογία  720 

Dariusz Rosati, Danuta Maria Hübner 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δημοσιονομική ένωση που θα 

συμβάλει στην αποφυγή μιας πολιτικής 

κρίσης· 

35. υπενθυμίζει ότι η τραπεζική ένωση 

υπήρξε αποτέλεσμα της πολιτικής 

βούλησης για την αποφυγή μιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης και ότι η ίδια 

βούληση χρειάζεται και τώρα όσον αφορά 

μια δυνητική δημοσιονομική ένωση· 

Or. en 

 

Τροπολογία  721 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35a. υπενθυμίζει τα βασικά ευρήματα της 

ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα 

ευρωομόλογα, που δημιουργήθηκε από 

την Επιτροπή και επικεφαλής της οποίας 

είναι η κ. Tumpel-Gugerell, η οποία 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκδοση 

χρέους με από κοινού και εις ολόκληρον 

ευθύνη δεν είναι συμβατή με τη Συνθήκη, 

και ότι στην τρέχουσα κατάσταση, με τα 
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κράτη μέλη να εξακολουθούν να 

πασχίζουν να διαχειριστούν το 

υπερβολικό χρέος τους, μια 

αμοιβαιοποίηση του χρέους είναι 

οικονομικά μη υγιής και πολιτικά μη 

εφικτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  722 

Esther de Lange 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 35 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 35β. προειδοποιεί όλα τα κράτη μέλη να 

τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους όσον 

αφορά την αποπληρωμή του χρέους που 

τα βαρύνει· εφιστά την προσοχή στις 

ιδιαίτερα διαταρακτικές επιπτώσεις των 

ανακοινώσεων κυβερνήσεων ότι δεν 

θεωρούν ότι δεσμεύονται από τις 

υποχρεώσεις τους για αποπληρωμή των 

χρεών που τους βαρύνουν, κατόπιν 

γενναιόδωρων χειρονομιών αλληλεγγύης 

από άλλες χώρες στη ζώνη του ευρώ· 

προειδοποιεί ότι μια τέτοια νοοτροπία 

μπορεί να υπονομεύσει τυχόν μελλοντικά 

σχέδια αμοιβαιοποίησης των χρεών· 

Or. en 

 


