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Τροπολογία 1
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 - έχοντας υπόψη τη διοργανική 
διακήρυξη για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων που 
υπογράφηκε την 17η Νοεμβρίου 2017 στο 
Γκέτεμποργκ,

Or. en

Τροπολογία 2
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την έκθεση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το 
οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και 
τη φοροαποφυγή που εγκρίθηκε στις 26 
Μαρτίου 2019 (2018/2121(INI)),

Or. en

Τροπολογία 3
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 
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Παρισιού του 2015 για την κλιματική 
αλλαγή και το πλαίσιο πολιτικής των 
Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα και την 
ενέργεια για το 2030,

Or. en

Τροπολογία 4
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 
Παρισιού,

Or. en

Τροπολογία 5
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Jonás Fernández, Κώστας 
Μαυρίδης, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 24 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το θεματολόγιο 
του 2030 και τους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών,

Or. en

Τροπολογία 6
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Paul Tang, Jonás 
Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός 
αύξησης του ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται 
σε 1,2 % του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη ζώνη 
του ευρώ και σε 1,4 % στην ΕΕ των 28, 
και αναμένεται να αυξηθεί σε 1,4 % και 
1,6 % αντίστοιχα το 202010·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός 
αύξησης του ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται 
σε 1,2 % του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη ζώνη 
του ευρώ και σε 1,4 % στην ΕΕ των 28, 
και αναμένεται να αυξηθεί σε 1,4 % και 
1,6 % αντίστοιχα το 202010, εφόσον 
διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση 
όσον αφορά τα πρότυπα των εμπορικών 
συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ των 27 και 
του Ηνωμένου Βασιλείου και με την 
επιφύλαξη των κινδύνων για τις 
παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική 
ανάκαμψη δεν είναι ισομερώς 
κατανεμημένη σε όλη την ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα απαιτηθούν 
ωστόσο περαιτέρω μέτρα και δράσεις για 
την αντιμετώπιση των ανεπίλυτων 
προβλημάτων που προέκυψαν λόγω της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
παγκοσμιοποίηση δεν έχει αποφέρει τα 
ίδια οφέλη για όλους, οδηγώντας σε 
σταθερά υψηλά επίπεδα εισοδηματικής 
ανισότητας και χαμηλό ρυθμό μείωσης 
της φτώχειας, με αποτέλεσμα να 
απαιτούνται νέες προσπάθειες ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί ανάπτυξη και 
δικαιοσύνη·

____________________

10 Ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις – 
καλοκαίρι 2019 (προσωρινές), που 
δημοσίευσε η Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 
2019,

____________________

10 Ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις – 
καλοκαίρι 2019 (προσωρινές), που 
δημοσίευσε η Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 
2019,

Or. en

Τροπολογία 7
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός 
αύξησης του ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται 
σε 1,2 % του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη ζώνη 
του ευρώ και σε 1,4 % στην ΕΕ των 28, 
και αναμένεται να αυξηθεί σε 1,4 % και 
1,6 % αντίστοιχα το 202010·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Επιτροπής, της 
οποίας οι προβλέψεις για το επόμενο έτος 
έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ανακριβείς 
και αναξιόπιστες τα τελευταία έτη, ιδίως 
οι προβλέψεις αναφορικά με το ΑΕΠ, τις 
επενδύσεις, τον πληθωρισμό και το 
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού9α, 
ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2019 
ανέρχεται σε 1,2 % του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και σε 1,4 % 
στην ΕΕ των 28, και αναμένεται να 
αυξηθεί σε 1,4 % και 1,6 % αντίστοιχα το 
202010, ποσοστά που εξακολουθούν να 
είναι πολύ χαμηλότερα από την 
προβλεπόμενη ανάπτυξη στον υπόλοιπο 
κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ιδιωτική κατανάλωση αποτέλεσε τη 
βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο 
δημιουργεί αμφιβολίες για τη 
βιωσιμότητα της ανάκαμψης, καθώς και 
για το δυναμικό μελλοντικής ανάπτυξης·

____________________ ____________________

9α Marco Fioramanti et al., European 
Commission’s Forecast Accuracy 
Revisited: Statistical Properties and 
Possible Causes of Forecast Errors, ΓΔ 
ECFIN, έγγραφο συζήτησης 027, 
Μάρτιος 2016.

10 Ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις – 
καλοκαίρι 2019 (προσωρινές), που 
δημοσίευσε η Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 
2019,

10 Ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις – 
καλοκαίρι 2019 (προσωρινές), που 
δημοσίευσε η Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 
2019,

Or. en

Τροπολογία 8
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A



AM\1189091EL.docx 7/140 PE641.128v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός 
αύξησης του ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται 
σε 1,2 % του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη ζώνη 
του ευρώ και σε 1,4 % στην ΕΕ των 28, 
και αναμένεται να αυξηθεί σε 1,4 % και 
1,6 % αντίστοιχα το 202010·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός 
αύξησης του ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται 
σε 1,2 % του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη ζώνη 
του ευρώ και σε 1,4 % στην ΕΕ των 28, 
και αναμένεται να αυξηθεί σε 1,4 % και 
1,6 % αντίστοιχα το 202010· ωστόσο, τα 
ποσοστά αυτά εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε σημαντικά χαμηλότερα 
επίπεδα σε σύγκριση με τις προβλέψεις 
του ΟΟΣΑ για τον ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης στις ΗΠΑ και την Ασία·

____________________

10 Ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις – 
καλοκαίρι 2019 (προσωρινές), που 
δημοσίευσε η Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 
2019,

____________________

10 Ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις – 
καλοκαίρι 2019 (προσωρινές), που 
δημοσίευσε η Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 
2019,

Or. en

Τροπολογία 9
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
τεράστιες αποκλίσεις στο πλαίσιο της 
προβλεπόμενης ανάπτυξης θα συνεχίσουν 
να τροφοδοτούν την περιφερειακή και 
κοινωνική στρωματοποίηση στο 
εσωτερικό της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 10
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά ανεργίας συνεχίζουν να 
ακολουθούν σταθερή καθοδική πορεία, με 
μέσο ποσοστό 7,5 % στη ζώνη του ευρώ 
και 6,3 % στην ΕΕ των 28 του Μαΐου 
2019, που είναι το χαμηλότερο από την 
έναρξη των μηνιαίων σειρών της ΕΕ για 
την ανεργία, ενώ αναμένεται περαιτέρω 
μείωση σε 7,3 % και 6,2 % αντίστοιχα το 
2020·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά ανεργίας συνεχίζουν να 
ακολουθούν σταθερή καθοδική πορεία, με 
μέσο ποσοστό 7,5 % στη ζώνη του ευρώ 
και 6,3 % στην ΕΕ των 28 του Μαΐου 
2019, που είναι το χαμηλότερο από την 
έναρξη των μηνιαίων σειρών της ΕΕ για 
την ανεργία, ενώ αναμένεται περαιτέρω 
μείωση σε 7,3 % και 6,2 % αντίστοιχα το 
2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
ποσοστά ανεργίας έχουν υπάρξει 
απαράδεκτα υψηλά εδώ και χρόνια, 
ευρισκόμενα σε επίπεδα διπλάσια από 
εκείνα στον υπόλοιπο βιομηχανοποιημένο 
κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 11
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση 
των ποσοστών ανεργίας εξακολουθεί να 
διατηρείται εξαιτίας της αύξησης του 
αριθμού των θέσεων εργασίας κακής 
ποιότητας που βασίζονται σε κακές 
εργασιακές συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένων σύντομης 
διάρκειας συμβάσεων ορισμένου χρόνου, 
που εκθέτουν μεγάλο μέρος του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού στον κίνδυνο 
φτώχειας·

Or. en

Τροπολογία 12
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
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Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης, Jonás 
Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ετήσια 
διαφυγόντα κέρδη που προκαλούνται 
εξαιτίας του επιθετικού εταιρικού 
φορολογικού σχεδιασμού στην ΕΕ 
κυμαίνονται μεταξύ 50-70 και 160-190 
δισεκατ. ευρώ αναλόγως της 
μεθοδολογίας·

Or. en

Τροπολογία 13
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Jonás Fernández, 
Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με τους πλέον πρόσφατους υπολογισμούς, 
το κόστος της φοροδιαφυγής στην ΕΕ 
ανέρχεται σε περίπου 825 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

Or. en

Τροπολογία 14
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Jonás Fernández, 
Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
ονομαστικοί συντελεστές φορολογίας 
επιχειρήσεων μειώθηκαν σε επίπεδο ΕΕ 
από κατά μέσο όρο 32 % το 2000 σε 
21,9 % το 201810α, κάτι που 
αντιπροσωπεύει μείωση κατά 32 %·
____________________

10α «Taxation trends in the European 
Union» (Τάσεις φορολογίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση), πίνακας 3: 
ανώτατοι συντελεστές φόρου 
εισοδήματος επιχειρήσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των 
προσαυξήσεων), 1995-2018, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2018.

Or. en

Τροπολογία 15
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Jonás Fernández, Κώστας 
Μαυρίδης, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
εκτιμήσεις των πραγματικών 
φορολογικών συντελεστών στην ΕΕ 
αποκλίνουν κατά ποσοστό από 2,2 % έως 
30 %10β·
____________________

10β Δημόσια ακρόαση της 24ης 
Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την 
αξιολόγηση του φορολογικού χάσματος.

Or. en

Τροπολογία 16
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη 
μικρή μείωση της φτώχειας, 113 
εκατομμύρια εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο, ποσοστό που 
απέχει πολύ από τον στόχο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020», με μεγάλες 
ανισότητες μεταξύ κρατών μελών που 
αφορούν περισσότερο από 1/3 του 
πληθυσμού σε Βουλγαρία, Ρουμανία και 
Ελλάδα και αυξανόμενη φτώχεια των 
εργαζομένων (9,6%)·

Or. en

Τροπολογία 17
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
αναμένεται να αυξηθεί από 0,5 % σε 0,9 % 
στη ζώνη του ευρώ και από 0,6 % σε 1,0 % 
στην ΕΕ των 28 το 2019, και να 
παραμείνει στο επίπεδο αυτό το 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος χρέους 
προς ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται σε 
85,8 % στη ζώνη του ευρώ και σε 80,2 % 
στην ΕΕ των 28, και αναμένεται να 
μειωθεί σε 84,3 % και 78,8 % αντίστοιχα 
το 2020·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
αναμένεται να αυξηθεί από 0,5 % σε 0,9 % 
στη ζώνη του ευρώ και από 0,6 % σε 1,0 % 
στην ΕΕ των 28 το 2019, και να 
παραμείνει στο επίπεδο αυτό το 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος χρέους 
προς ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται σε 
85,8 % στη ζώνη του ευρώ και σε 80,2 % 
στην ΕΕ των 28, και αναμένεται να 
μειωθεί σε 84,3 % και 78,8 % αντίστοιχα 
το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοια 
επίπεδα χρέους ενδέχεται να είναι 
δύσκολο να διατηρηθούν εάν και όταν τα 
επιτόκια επιστρέψουν σε κανονικά 
επίπεδα·

Or. en
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Τροπολογία 18
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
αναμένεται να αυξηθεί από 0,5 % σε 0,9 % 
στη ζώνη του ευρώ και από 0,6 % σε 1,0 % 
στην ΕΕ των 28 το 2019, και να 
παραμείνει στο επίπεδο αυτό το 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος χρέους 
προς ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται σε 
85,8 % στη ζώνη του ευρώ και σε 80,2 % 
στην ΕΕ των 28, και αναμένεται να 
μειωθεί σε 84,3 % και 78,8 % αντίστοιχα 
το 2020·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
αναμένεται να αυξηθεί από 0,5 % σε 0,9 % 
στη ζώνη του ευρώ και από 0,6 % σε 1,0 % 
στην ΕΕ των 28 το 2019, και να 
παραμείνει στο επίπεδο αυτό το 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος χρέους 
προς ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται σε 
85,8 % στη ζώνη του ευρώ και σε 80,2 % 
στην ΕΕ των 28, και αναμένεται να 
μειωθεί σε 84,3 % και 78,8 % αντίστοιχα 
το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις 
φθίνουσες προβλέψεις αναφορικά με τα 
ισοζύγια του προϋπολογισμού από την 
Επιτροπή τα τελευταία έτη10α·
____________________

10α Marco Fioramanti et al., European 
Commission’s Forecast Accuracy 
Revisited: Statistical Properties and 
Possible Causes of Forecast Errors, ΓΔ 
ECFIN, έγγραφο συζήτησης 027, 
Μάρτιος 2016.

Or. en

Τροπολογία 19
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Jonás Fernández, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
αναμένεται να αυξηθεί από 0,5 % σε 0,9 % 
στη ζώνη του ευρώ και από 0,6 % σε 1,0 % 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
αναμένεται να αυξηθεί από 0,5 % σε 0,9 % 
στη ζώνη του ευρώ και από 0,6 % σε 1,0 % 
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στην ΕΕ των 28 το 2019, και να 
παραμείνει στο επίπεδο αυτό το 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος χρέους 
προς ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται σε 
85,8 % στη ζώνη του ευρώ και σε 80,2 % 
στην ΕΕ των 28, και αναμένεται να 
μειωθεί σε 84,3 % και 78,8 % αντίστοιχα 
το 2020·

στην ΕΕ των 28 το 2019, και να 
παραμείνει στο επίπεδο αυτό το 2020· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο λόγος χρέους 
προς ΑΕΠ για το 2019 ανέρχεται σε 
85,8 % στη ζώνη του ευρώ και σε 80,2 % 
στην ΕΕ των 28, και αναμένεται να 
μειωθεί σε 84,3 % και 78,8 % αντίστοιχα 
το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη καταγράφουν 
υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών και ότι οι 
ευρωπαϊκές μακροοικονομικές 
ανισορροπίες εξακολουθούν να είναι 
μεγάλες·

Or. en

Τροπολογία 20
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ανάπτυξη έχει βασιστεί σε σημαντικό 
βαθμό σε μη συμβατική και, 
μακροπρόθεσμα, μη βιώσιμη 
νομισματική πολιτική· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η νομισματική πολιτική δεν 
κατόρθωσε να δημιουργήσει δυναμική για 
μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την 
παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 21
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ 
εξακολουθεί να αποτελεί εξαιρετικά 
ανησυχητικό ζήτημα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σημειώνεται ελαφρά πρόοδος 
όσον αφορά τη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτή η πρόοδος είναι σαφώς 
ανεπαρκής·

Or. en

Τροπολογία 22
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás 
Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη Eurostat και την παγκόσμια βάση 
δεδομένων για την ανισότητα, η άνιση 
κατανομή του εισοδήματος στη ζώνη του 
ευρώ έχει αυξηθεί από την αρχή της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός 
μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών 
αυξάνεται συνεχώς, στοιχείο που 
υπονομεύει την προοδευτικότητα των 
φόρων, αυξάνοντας την άνιση 
φορολογική επιβάρυνση και 
υπονομεύοντας τα δημόσια οικονομικά·

Or. en

Τροπολογία 23
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás Fernández
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
εισοδήματα του πλουσιότερου 1% 
αυξήθηκαν με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό σε 
σχέση με τον μέσο όρο και 
καταλαμβάνουν μερίδιο ανάπτυξης 
παρόμοιο με εκείνο που καταλαμβάνει το 
φτωχότερο 50%· το 2017, το πλουσιότερο 
20% στην ΕΕ κέρδιζε περισσότερο από 
τα πενταπλάσια από το φτωχότερο 20%·

Or. en

Τροπολογία 24
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο φως 
των κινδύνων για εμπορικές εντάσεις 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, παράλληλα με τη 
συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται 
με την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ, οι παγκόσμιες 
προοπτικές υπάρχει κίνδυνος να στραφούν 
προς το αρνητικό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο φως 
των κινδύνων για εμπορικές εντάσεις 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, παράλληλα με τη 
συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις 
συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις 
αποχώρησης μεταξύ του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της ΕΕ και τις μη βιώσιμες 
πολιτικές για τα επιτόκια σε ολόκληρο τον 
ανεπτυγμένο κόσμο, οι παγκόσμιες 
προοπτικές υπάρχει κίνδυνος να στραφούν 
προς το αρνητικό·

Or. en

Τροπολογία 25
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο φως 
των κινδύνων για εμπορικές εντάσεις 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, παράλληλα με τη 
συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται 
με την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ, οι παγκόσμιες 
προοπτικές υπάρχει κίνδυνος να στραφούν 
προς το αρνητικό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο φως 
των κινδύνων για εμπορικές εντάσεις, 
παράλληλα με τη συνεχιζόμενη 
αβεβαιότητα που συνδέεται με την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ, οι παγκόσμιες προοπτικές 
στρέφονται προς το αρνητικό·

Or. en

Τροπολογία 26
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο φως 
των κινδύνων για εμπορικές εντάσεις 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, παράλληλα με τη 
συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται 
με την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ, οι παγκόσμιες 
προοπτικές υπάρχει κίνδυνος να στραφούν 
προς το αρνητικό·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο φως 
των κινδύνων για εμπορικές εντάσεις 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, παράλληλα με τη 
συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται 
με την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ, οι παγκόσμιες 
προοπτικές υπάρχει κίνδυνος να στραφούν 
προς το αρνητικό· πέραν των κινδύνων 
ύφεσης και κρίσης στη Γερμανία και της 
κατάστασης στην Ιταλία·

Or. en

Τροπολογία 27
Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο φως ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο φως 
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των κινδύνων για εμπορικές εντάσεις 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, παράλληλα με τη 
συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται 
με την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ, οι παγκόσμιες 
προοπτικές υπάρχει κίνδυνος να στραφούν 
προς το αρνητικό·

των κινδύνων για εμπορικές εντάσεις 
μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, παράλληλα με τη 
συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που συνδέεται 
με την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ και τους κινδύνους 
ύφεσης στη Γερμανία, οι παγκόσμιες 
προοπτικές υπάρχει κίνδυνος να στραφούν 
προς το αρνητικό·

Or. en

Τροπολογία 28
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás 
Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
φορολογική βελτιστοποίηση, η 
φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή προς 
όφελος ορισμένων μεγάλων εταιρειών και 
ατόμων έχουν οδηγήσει σε διαφυγόντα 
κέρδη αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ για 
τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών 
σε αρκετά κράτη μέλη εις βάρος των 
ΜΜΕ και των λοιπών φορολογούμενων 
πολιτών· συμβάλλοντας στην αύξηση της 
ανασφάλειας και των ανισορροπιών·

Or. en

Τροπολογία 29
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 
μόλις το 2,8% των συστάσεων ανά χώρα 
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υλοποιήθηκαν στο έπακρο από τα κράτη 
μέλη, για 36,6% σημειώθηκε τουλάχιστον 
κάποια πρόοδος αλλά ότι 60,6% δεν έχουν 
υλοποιηθεί ή έχουν σημειώσει 
περιορισμένη μόνο πρόοδο·

Or. en

Τροπολογία 30
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
λογοδοσία του Συμβουλίου, της 
Επιτροπής και της Ευρωομάδας έναντι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 
εξασφαλισμένη καθ’ όλα τα στάδια της 
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
για λόγους δημοκρατικής νομιμοποίησης 
και διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 31
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με την Eurostat, η άνιση κατανομή του 
εισοδήματος στη ζώνη του ευρώ έχει 
αυξηθεί από την αρχή της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Or. en
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Τροπολογία 32
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν αποσκοπεί στην 
προώθηση των απαραίτητων 
οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών μετασχηματισμών για 
τους οποίους η ΕΕ και τα κράτη μέλη 
έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο του στόχου 
της Επιτροπής για το κλίμα ως το 2030, 
των ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών και της 
συμφωνίας του Παρισιού·

Or. en

Τροπολογία 33
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας (ΕΜΣ) έχουν ορίσει το 
πλαίσιο της συνεργασίας τους, το οποίο 
περιλαμβάνει τη συμμετοχή του ΕΜΣ 
στην παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
στα κράτη μέλη και την ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 34
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás 
Fernández, Paul Tang
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εφαρμογή των ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών και των στόχων της συμφωνίας 
του Παρισιού προϋποθέτει μια συνολική, 
ευρεία και μακροπρόθεσμη στρατηγική 
της ΕΕ, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 
τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου·

Or. en

Τροπολογία 35
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παγκόσμιες εκπομπές CO2 έχουν αυξηθεί 
κατά 55% σε 20 έτη· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν 
μεταβάλει ποσοστό 75% του χερσαίου και 
66% του θαλάσσιου περιβάλλοντος· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 εκατομμύριο 
φυτικά και ζωικά είδη απειλούνται με 
εξαφάνιση· εκτιμώντας ότι η αξία της 
γεωργικής παραγωγής έχει 
τετραπλασιαστεί από το 1970· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το ήμισυ 
των κοραλλιογενών υφάλων έχει 
εξαφανιστεί από τη δεκαετία του 1970·

Or. en

Τροπολογία 36
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 



AM\1189091EL.docx 21/140 PE641.128v02-00

EL

Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
χάσματα και ο διαχωρισμός της αγοράς 
εργασίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμβάλλοντας σε μισθολογικές, 
συνταξιοδοτικές διαφορές αλλά και 
διαφορές αναφορικά με τη λήψη των 
αποφάσεων και τον πλούτο μεταξύ των 
δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 37
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
στην ομιλία του με την ευκαιρία της 
εικοστής επετείου του ευρώ κατά τη 
διάρκεια της συνόδου ολομέλειας του 
Ιανουαρίου, εξέφρασε μια αποφασιστική 
αυτοκριτική για το έργο της ΕΕ κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, αναγνωρίζοντας ότι 
εφαρμόστηκε απερίσκεπτη λιτότητα, ενώ 
εκφράζει επίσης τη λύπη του για την 
έλλειψη αλληλεγγύης των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων προς τις χώρες που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ιδίως την 
Ελλάδα·

Or. en
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Τροπολογία 38
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν ενδείξεις 
ότι επίκειται ύφεση·

Or. en

Τροπολογία 39
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
αναγκαίος περιβαλλοντικός 
μετασχηματισμός της οικονομίας και της 
κοινωνίας σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή καθιστά αναγκαίες σημαντικές 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 40
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
χώρες εξακολουθούν να έχουν υπερβολικά 
πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών που 
υπερβαίνουν σημαντικά το όριο 
συναγερμού του 6% του ΑΕΠ·
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Or. en

Τροπολογία 41
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμοί 
ανάπτυξης των οικονομιών της ΕΕ και 
της ζώνης του ευρώ παραμένουν χαμηλοί 
εδώ και χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 42
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, ενώ η ευρωπαϊκή 
οικονομία αναπτύσσεται για έβδομη 
συνεχή χρονιά, οι εντεινόμενοι οικονομικοί 
κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες συνιστούν 
σημαντική πρόκληση·

1. σημειώνει ότι, ενώ η ευρωπαϊκή 
οικονομία αναπτύσσεται για έβδομη 
συνεχή χρονιά, λαμβάνοντας υπόψη τις 
καταστροφικές συνέπειες της φούσκας 
του χρηματιστηρίου και άλλων στοιχείων 
ενεργητικού στην ευρωπαϊκή αγορά ως 
αποτέλεσμα της υπερβολικά χαλαρής 
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι 
εντεινόμενοι οικονομικοί κίνδυνοι και οι 
αβεβαιότητες συνιστούν σημαντική 
πρόκληση·

Or. en

Τροπολογία 43
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι, ενώ η ευρωπαϊκή 
οικονομία αναπτύσσεται για έβδομη 
συνεχή χρονιά, οι εντεινόμενοι οικονομικοί 
κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες συνιστούν 
σημαντική πρόκληση·

1. σημειώνει ότι, ενώ η ευρωπαϊκή 
οικονομία αναπτύσσεται για έβδομη 
συνεχή χρονιά, οι εντεινόμενοι οικονομικοί 
κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες εντός και 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνιστούν σημαντική πρόκληση·

Or. en

Τροπολογία 44
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία 
του για το χαμηλό δυναμικό ανάπτυξης σε 
σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες·

2. εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία 
του για το χαμηλό δυναμικό ανάπτυξης σε 
σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες και θεωρεί 
ότι η πολιτική πρέπει να εστιάσει 
περισσότερο στην ενίσχυση των 
καινοτόμων στοιχείων της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας καθώς και στην αγοραστική 
δύναμη των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 45
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι η νομισματική 
πολιτική αποτελεί την κύρια, αν όχι τη 
μοναδική, κινητήριο δύναμη της 
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οικονομικής ανάπτυξης, δυναμική που 
δημιουργεί παρενέργειες και τρωτά 
σημεία·

Or. en

Τροπολογία 46
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν 
μια επιτυχημένη πυξίδα για την 
προετοιμασία της ΕΕ για τις μελλοντικές 
και τις σημερινές προκλήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν 
μια επιτυχημένη πυξίδα για την 
προετοιμασία της ΕΕ για τις μελλοντικές 
και τις σημερινές προκλήσεις·

3. συμφωνεί ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να υλοποιήσουν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, προγράμματα 
επενδύσεων και δημοσιονομικές πολιτικές 
που θα προσανατολίζονται στην επίτευξη 
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τη 
μείωση της ανισότητας και της φτώχειας 
και την αντιμετώπιση της κλιματικής 
έκτακτης ανάγκης·

Or. en
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Τροπολογία 48
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν μια 
επιτυχημένη πυξίδα για την προετοιμασία 
της ΕΕ για τις μελλοντικές και τις 
σημερινές προκλήσεις·

3. επισημαίνει το χαμηλό επίπεδο 
δημόσιων επενδύσεων και την έλλειψη 
φιλόδοξων και κοινωνικά ισορροπημένων 
μεταρρυθμίσεων σε ορισμένα κράτη 
μέλη· συνεπώς, οι καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και οι χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισμούς και βιώσιμες επενδύσεις 
και οι υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν μια 
επιτυχημένη πυξίδα για την προετοιμασία 
της ΕΕ για τις μελλοντικές και τις 
σημερινές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 49
Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, 
Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν μια 
επιτυχημένη πυξίδα για την προετοιμασία 
της ΕΕ για τις μελλοντικές και τις 
σημερινές προκλήσεις·

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν μια 
επιτυχημένη πυξίδα για την προετοιμασία 
της ΕΕ για τις μελλοντικές και τις 
σημερινές προκλήσεις, όπως η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας κατά τη 
μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· η 
ψηφιοποίηση των κοινωνιών μας, η 
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ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας· η 
μεγέθυνση της αγοράς εργασίας με βάση 
επαγγελματικά προσόντα υψηλής 
ποιότητας και συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση·

Or. en

Τροπολογία 50
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν μια 
επιτυχημένη πυξίδα για την προετοιμασία 
της ΕΕ για τις μελλοντικές και τις 
σημερινές προκλήσεις·

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από σημαντική αύξηση 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων 
επενδύσεων και από υπεύθυνες 
δημοσιονομικές πολιτικές, εξακολουθούν 
να αποτελούν μια επιτυχημένη πυξίδα για 
την προετοιμασία της ΕΕ για τις 
μελλοντικές και τις σημερινές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 51
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν 
μια επιτυχημένη πυξίδα για την 
προετοιμασία της ΕΕ για τις μελλοντικές 
και τις σημερινές προκλήσεις·

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις, υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, μια υγιή νομισματική πολιτική, 
κατάλληλη δημοσιονομική πειθαρχία και 
μια φιλόδοξη μείωση της 
γραφειοκρατίας, θα αποτελέσουν μια 
επιτυχημένη πυξίδα για την προετοιμασία 
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της ΕΕ για τις μελλοντικές και τις 
σημερινές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 52
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν μια 
επιτυχημένη πυξίδα για την προετοιμασία 
της ΕΕ για τις μελλοντικές και τις 
σημερινές προκλήσεις·

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
ενισχύουν την ανάπτυξη και συνοδεύονται 
από καλά στοχευμένες επενδύσεις και 
υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, 
εξακολουθούν να αποτελούν μια 
επιτυχημένη πυξίδα για την προετοιμασία 
της ΕΕ για τις μελλοντικές και τις 
σημερινές προκλήσεις·

Or. en

Τροπολογία 53
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. συμφωνεί ότι οι αποτελεσματικές 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που 
συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν μια 
επιτυχημένη πυξίδα για την προετοιμασία 
της ΕΕ για τις μελλοντικές και τις 
σημερινές προκλήσεις·

3. συμφωνεί ότι οι κοινωνικά 
ισόρροπες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
που συνοδεύονται από καλά στοχευμένες 
επενδύσεις και υπεύθυνες δημοσιονομικές 
πολιτικές, εξακολουθούν να αποτελούν μια 
επιτυχημένη πυξίδα για την προετοιμασία 
της ΕΕ για τις μελλοντικές και τις 
σημερινές προκλήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 54
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επικροτεί την ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 4ης 
Σεπτεμβρίου 2019 με τίτλο «Ολοκλήρωση 
των προετοιμασιών για την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Νοεμβρίου 
2019» και αναγνωρίζει ότι ο σχεδιασμός 
έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για το Brexit 
θα υποβάλλεται σε συνεχείς 
αναθεωρήσεις· σημειώνει ότι το Brexit θα 
μπορούσε να έχει σοβαρό και μη 
ποσοτικοποιήσιμο αντίκτυπο στην 
οικονομική ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ 
και στις μελλοντικές εμπορικές 
δραστηριότητες με το Ηνωμένο Βασίλειο· 
αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν προορατικά μέτρα έκτακτης 
ανάγκης για τον περιορισμό των 
συνεπειών του Brexit·

Or. en

Τροπολογία 55
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να 
απαιτούνται διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, ιδίως όσες 
αφορούν τη δημιουργία μιας κεντρικής 
λειτουργίας σταθεροποίησης, του 
προγράμματος στήριξης των 
μεταρρυθμίσεων και ενός ευρωπαϊκού 
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συστήματος ασφάλισης καταθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 56
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. επιβεβαιώνει την επιτακτική 
ανάγκη για στήριξη και υλοποίηση της 
συμφωνίας του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων μέσω 
δημοσιονομικών πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 57
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás 
Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η 
αποτελεσματική ρύθμιση του τραπεζικού 
και του χρηματοπιστωτικού τομέα 
προκειμένου να προληφθεί μια νέα κρίση 
ιδίως ως προς το ζήτημα του σκιώδους 
τραπεζικού συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 58
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás Fernández
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. επισημαίνει ότι προκειμένου να 
επιτευχθεί η υλοποίηση του στόχου της 
Επιτροπής για το κλίμα ως το 2030, έχει 
σημασία να μετατραπεί το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο σε εργαλείο προώθησης 
βιώσιμων επενδύσεων χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισμούς και να καθιερωθεί ένα 
πολυετές σύμφωνο βιωσιμότητας που θα 
βασίζεται στους ΣΒΑ των Ηνωμένων 
Εθνών και θα στηρίζεται στον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 59
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás 
Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3β. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει 
τους δείκτες αναφοράς του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου συμπεριλαμβάνοντας 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
δείκτες, ώστε να μπορεί να ληφθεί υπόψη 
ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων και 
της δημοσιονομικής εξυγίανσης στη 
βιωσιμότητα·

Or. en

Τροπολογία 60
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 61
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί·

Or. en

Τροπολογία 62
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· επίσης σημειώνει ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι η μείωση των 
επιπέδων χρέους σε χώρες της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός· και, 
συνεπώς, θεωρεί ότι έχει έρθει η στιγμή 
να αξιολογηθούν με κριτικό βλέμμα οι 
συνολικοί στόχοι των ΣΒΑ, οι οποίοι 
καταρτίστηκαν υπό οικονομικούς όρους 
που σχετίζονται με την κατάσταση που 
ίσχυε πριν από περίπου σαράντα έτη, υπό 
το πρίσμα της πείρας και των πιο 
πρόσφατων επικαιροποιήσεων στις 
οποίες έχει προβεί η ακαδημαϊκή 
κοινότητα στο πεδίο της οικονομίας·

Or. en

Τροπολογία 63
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
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αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους στο μέλλον εφόσον μειωθούν οι 
νομισματικές διευκολύνσεις, ιδίως στη 
ζώνη του ευρώ· υπενθυμίζει ότι τα κράτη 
μέλη εξακολουθούν να υπερβαίνουν σε 
μεγάλο βαθμό τα προ κρίσης επίπεδα 
δημόσιου χρέους τους· υπογραμμίζει, ως 
εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να 
μειωθούν τα συνολικά επίπεδα χρέους και 
να επανασυγκροτηθούν δημοσιονομικά 
αποθέματα ασφαλείας, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 64
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ· 
επισημαίνει ότι η έλλειψη 
δημοσιονομικού χώρου συνιστά 
σημαντικό περιορισμό στην ικανότητα 
των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν 
μια οικονομική ύφεση·

Or. en

Τροπολογία 65
Caroline Nagtegaal
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· τονίζει ότι πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν εργαλεία, όπως η 
αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους προκειμένου να μειωθούν τα 
επίπεδα χρέους υπογραμμίζει, ως εκ 
τούτου, ότι είναι σημαντικό και 
υποχρεωτικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 66
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ· 
εκφράζει τη λύπη του για την υπερβολικά 
χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ 
που έχει καταστήσει τεχνητά φθηνή την 
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ανάληψη ακόμα μεγαλύτερου χρέους από 
ήδη πολύ χρεωμένους οικονομικούς 
παράγοντες εντός της ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 67
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, και δεν είναι σύμφωνο με 
τους στόχους του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 68
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
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Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους·

Or. en

Τροπολογία 69
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους στο μέλλον εφόσον μειωθούν οι 
νομισματικές διευκολύνσεις, ιδίως στη 
ζώνη του ευρώ· υπενθυμίζει ότι τα κράτη 
μέλη εξακολουθούν να υπερβαίνουν σε 
μεγάλο βαθμό τα προ κρίσης επίπεδα 
δημόσιου χρέους τους· υπογραμμίζει, ως 
εκ τούτου, ότι είναι σημαντικό να 
μειωθούν τα συνολικά επίπεδα χρέους και 
να επανασυγκροτηθούν δημοσιονομικά 
αποθέματα ασφαλείας, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 70
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να υπάρξουν πολιτικές 
ανάπτυξης προκειμένου να μειωθούν τα 
συνολικά επίπεδα χρέους, σύμφωνα με 
τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 71
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, σύμφωνα με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ·

4. αναγνωρίζει ότι το μέσο επίπεδο 
του χρέους προς το ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί· σημειώνει, ωστόσο, ότι το μέσο 
επίπεδο εξακολουθεί να είναι σημαντικά 
υψηλότερο από το επίπεδο που απαιτείται 
από το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· επισημαίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του 
χρέους· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
είναι σημαντικό να μειωθούν τα συνολικά 
επίπεδα χρέους, συμπεριλαμβανομένου 
του ιδιωτικού χρέους·

Or. en

Τροπολογία 72
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
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Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás 
Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α τάσσεται υπέρ της ευελιξίας κατά 
την εφαρμογή του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως 
προτάθηκε από την Επιτροπή το 2015· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ 
μεγαλύτερη ευελιξία για την τόνωση των 
επενδύσεων και της οικολογικής 
μετάβασης στην ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, 
τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την 
καθιέρωση δημοσιονομικού εργαλείου για 
τη ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 73
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α τονίζει την ανάγκη για ένα πλαίσιο 
για την αναδιάρθρωση του χρέους σε 
χώρες με σαφή προβλήματα 
υπερχρέωσης·

Or. en

Τροπολογία 74
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη 
ανησυχία ότι τα μέσα επίπεδα του 
ελλείμματος φαίνεται να αυξάνονται εκ 
νέου και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
προβλέπεται έλλειμμα άνω του 3 %· 
υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος της 
αναμενόμενης επέκτασης προέρχεται από 
χώρες με υψηλούς δείκτες δημόσιου 
χρέους ως προς το ΑΕΠ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 75
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη 
ανησυχία ότι τα μέσα επίπεδα του 
ελλείμματος φαίνεται να αυξάνονται εκ 
νέου και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
προβλέπεται έλλειμμα άνω του 3 %· 
υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος της 
αναμενόμενης επέκτασης προέρχεται από 
χώρες με υψηλούς δείκτες δημόσιου 
χρέους ως προς το ΑΕΠ·

5. σημειώνει ότι οι αναγκαίες 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες 
επενδύσεις υποδηλώνουν μια επεκτατική 
δημοσιονομική πολιτική που θα οδηγήσει 
σε αύξηση του δείκτη χρέους εάν η 
χρηματοδότηση δεν προκύψει από 
αλλαγές στη φορολογική πολιτική, όπως η 
καθιέρωση φόρου επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και 
ψηφιακού φόρου, και από την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής·

Or. en

Τροπολογία 76
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη ανησυχία 
ότι τα μέσα επίπεδα του ελλείμματος 
φαίνεται να αυξάνονται εκ νέου και ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη προβλέπεται 
έλλειμμα άνω του 3 %· υπογραμμίζει ότι 
σημαντικό μέρος της αναμενόμενης 
επέκτασης προέρχεται από χώρες με 
υψηλούς δείκτες δημόσιου χρέους ως προς 
το ΑΕΠ·

σημειώνει, συνεπώς, με ανησυχία ότι τα 
μέσα επίπεδα του ελλείμματος φαίνεται να 
αυξάνονται εκ νέου και ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη προβλέπεται έλλειμμα άνω του 
3 %· υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος 
της αναμενόμενης επέκτασης προέρχεται 
από χώρες με υψηλούς δείκτες δημόσιου 
χρέους ως προς το ΑΕΠ· ζητεί να 
διενεργηθεί μια περισσότερο ενδελεχής 
ανάλυση που θα λαμβάνει υπόψη τις 
επιπτώσεις της ΟΝΕ, τις εμπορικές 
συμφωνίες της ΕΕ και την εμφάνιση της 
παράτυπης μετανάστευσης, προκειμένου 
να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα των 
αιτίων πίσω από την επανειλημμένη 
αύξηση του χρέους σε αυτές τις χώρες 
και του τρόπου αποτελεσματικής 
αντιμετώπισής της·

Or. en

Τροπολογία 77
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη 
ανησυχία ότι τα μέσα επίπεδα του 
ελλείμματος φαίνεται να αυξάνονται εκ 
νέου και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
προβλέπεται έλλειμμα άνω του 3 %· 
υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος της 
αναμενόμενης επέκτασης προέρχεται από 
χώρες με υψηλούς δείκτες δημόσιου 
χρέους ως προς το ΑΕΠ·

5. σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη 
ανησυχία ότι τα μέσα επίπεδα του 
ελλείμματος φαίνεται να αυξάνονται εκ 
νέου και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
προβλέπεται έλλειμμα άνω του 3 %· 
υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος της 
αναμενόμενης επέκτασης προέρχεται από 
χώρες με υψηλούς δείκτες δημόσιου 
χρέους ως προς το ΑΕΠ· καλεί την ΕΚΤ 
να βάλει όσο το δυνατόν συντομότερα 
τέλος στην υπερβολικά χαλαρή 
νομισματική πολιτική της που έχει 
καταστήσει τεχνητά φθηνή την ανάληψη 
ακόμα μεγαλύτερου χρέους από ήδη πολύ 
χρεωμένους οικονομικούς παράγοντες 
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εντός της ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 78
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη ανησυχία 
ότι τα μέσα επίπεδα του ελλείμματος 
φαίνεται να αυξάνονται εκ νέου και ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη προβλέπεται 
έλλειμμα άνω του 3 %· υπογραμμίζει ότι 
σημαντικό μέρος της αναμενόμενης 
επέκτασης προέρχεται από χώρες με 
υψηλούς δείκτες δημόσιου χρέους ως προς 
το ΑΕΠ·

σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη ανησυχία 
ότι τα μέσα επίπεδα του ελλείμματος 
φαίνεται να αυξάνονται εκ νέου και ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη προβλέπεται 
έλλειμμα άνω του 3 %· υπογραμμίζει ότι 
σημαντικό μέρος της αναμενόμενης 
επέκτασης προέρχεται από χώρες με 
υψηλούς δείκτες δημόσιου χρέους ως προς 
το ΑΕΠ, οι οποίες δεν μπορούν να 
αντέξουν μια περαιτέρω αύξηση των 
δεικτών αυτών· ως εκ τούτου, καλεί 
κράτη μέλη με υψηλά ελλείμματα να 
επιστρέψουν σε περισσότερο συνετές 
δημοσιονομικές πολιτικές· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει με 
αυστηρότητα τους δημοσιονομικούς 
κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης προκειμένου να ενισχύσει 
την αξιοπιστία της·

Or. en

Τροπολογία 79
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη ανησυχία 
ότι τα μέσα επίπεδα του ελλείμματος 
φαίνεται να αυξάνονται εκ νέου και ότι σε 

σημειώνει, συνεπώς, ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη προβλέπεται έλλειμμα άνω του 
3%· υπογραμμίζει ότι μέρος της 
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ορισμένα κράτη μέλη προβλέπεται 
έλλειμμα άνω του 3%· υπογραμμίζει ότι 
σημαντικό μέρος της αναμενόμενης 
επέκτασης προέρχεται από χώρες με 
υψηλούς δείκτες δημόσιου χρέους ως προς 
το ΑΕΠ·

αναμενόμενης επέκτασης προέρχεται από 
χώρες με υψηλούς δείκτες δημόσιου 
χρέους ως προς το ΑΕΠ·

Or. en

Τροπολογία 80
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη 
ανησυχία ότι τα μέσα επίπεδα του 
ελλείμματος φαίνεται να αυξάνονται εκ 
νέου και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
προβλέπεται έλλειμμα άνω του 3 %· 
υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος της 
αναμενόμενης επέκτασης προέρχεται από 
χώρες με υψηλούς δείκτες δημόσιου 
χρέους ως προς το ΑΕΠ·

5. σημειώνει, συνεπώς, ότι τα μέσα 
επίπεδα του ελλείμματος φαίνεται να 
αυξάνονται εκ νέου και ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη προβλέπεται έλλειμμα άνω του 
3 %· υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος 
της αναμενόμενης επέκτασης προέρχεται 
από ορισμένες χώρες με υψηλούς δείκτες 
δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ·

Or. en

Τροπολογία 81
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη 
ανησυχία ότι τα μέσα επίπεδα του 
ελλείμματος φαίνεται να αυξάνονται εκ 
νέου και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
προβλέπεται έλλειμμα άνω του 3 %· 
υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος της 
αναμενόμενης επέκτασης προέρχεται από 
χώρες με υψηλούς δείκτες δημόσιου 

5. σημειώνει, συνεπώς, με μεγάλη 
ανησυχία ότι τα μέσα επίπεδα του 
ελλείμματος φαίνεται να αυξάνονται εκ 
νέου και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη 
προβλέπεται έλλειμμα άνω του 3 %· 
υπογραμμίζει ότι σημαντικό μέρος της 
αναμενόμενης επέκτασης του ελλείμματος 
προέρχεται από χώρες με υψηλούς δείκτες 
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χρέους ως προς το ΑΕΠ· δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ·

Or. en

Τροπολογία 82
Γεώργιος Κύρτσος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. μια αποτελεσματική 
δημοσιονομική πολιτική συμβάλλει στη 
μείωση των επιτοκίων και του ετήσιου 
κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου 
χρέους·

Or. en

Τροπολογία 83
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι η ισχύουσα 
ευελιξία κατά την εφαρμογή του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
όπως προτάθηκε από την Επιτροπή το 
2015, δεν προσφέρει κατάλληλο 
αντικυκλικό πλαίσιο και δεν εξασφαλίζει 
επαρκή δημοσιονομικό χώρο για χώρες 
που κινδυνεύουν από ύφεση· αναγνωρίζει 
και επικροτεί εν προκειμένω την ύπαρξη 
αυξανόμενης συναίνεσης, μεταξύ άλλων 
στο εσωτερικό της Επιτροπής, σχετικά με 
την ανάγκη επανεξέτασης του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
προκειμένου να απλουστευθεί, να 
βελτιωθεί η υλοποίησή του και να 
αποφευχθούν οι προκυκλικές επιπτώσεις·
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Or. en

Τροπολογία 84
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη να γίνει χρήση 
στο έπακρο των υφιστάμενων 
μηχανισμών ευελιξίας στο πλαίσιο του 
ΣΣΑ, προκειμένου να προωθηθούν οι 
επενδύσεις στην ενεργειακή μετάβαση και 
απόδοση, σε δημόσια συστήματα 
μεταφορών και σε άλλους τομείς που 
θεωρούνται καίριας σημασίας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και οι επενδύσεις σε δημόσιες 
υπηρεσίες και κοινωνικές πολιτικές· καλεί 
την Επιτροπή να εξαιρέσει τις επενδύσεις 
για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και της φτώχειας από το 
κριτήριο του ελλείμματος προκειμένου να 
διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το ΣΣΑ·

Or. en

Τροπολογία 85
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
της επικείμενης αναθεώρησης του 
εξάπτυχου να προβεί σε απολογισμό 
αυτής της αναθεώρησης και να προτείνει 
την ενίσχυση της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών, με 
σκοπό την περισσότερο συμμετρική, 
αποτελεσματική και προορατική 
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αντιμετώπιση της σώρευσης 
υπερβολικών μακροοικονομικών 
ανισορροπιών·

Or. en

Τροπολογία 86
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5γ. υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη 
για ολοκλήρωση και ενίσχυση της 
αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ, μεταξύ άλλων, 
διασφαλίζοντας την ταχεία δημιουργία 
ενός ουσιαστικού δημοσιονομικού μέσου, 
συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας 
μακροοικονομικής σταθεροποίησης για 
τη ζώνη του ευρώ, την ένταξη του ΕΜΣ 
στο κοινοτικό κεκτημένο και την παροχή 
ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 
ασφαλείας μέσω του ΕΜΣ για τον Ενιαίο 
Μηχανισμό Εξυγίανσης·

Or. en

Τροπολογία 87
José Gusmão
Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο συνολικός δημοσιονομικός 
προσανατολισμός φαίνεται να είναι 
ελαφρώς επεκτατικός το 2019, τονίζοντας 
παράλληλα ότι το Ευρωπαϊκό 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρεί 
καταλληλότερο τον ουδέτερο 
προσανατολισμό·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 88
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο συνολικός δημοσιονομικός 
προσανατολισμός φαίνεται να είναι 
ελαφρώς επεκτατικός το 2019, τονίζοντας 
παράλληλα ότι το Ευρωπαϊκό 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρεί 
καταλληλότερο τον ουδέτερο 
προσανατολισμό·

6. επισημαίνει ότι ο συνολικός 
δημοσιονομικός προσανατολισμός 
φαίνεται να είναι ελαφρώς επεκτατικός το 
2019, τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεώρησε 
καταλληλότερο τον ουδέτερο 
προσανατολισμό· υπογραμμίζει, ωστόσο, 
ότι η βαθμιαία υλοποίηση των κινδύνων 
υποτίμησης της μακροοικονομικής 
κατάστασης θα πρέπει να καταστήσει 
αναγκαία μια επαναβαθμονόμηση του 
συνολικού δημοσιονομικού 
προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 89
Γεώργιος Κύρτσος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο συνολικός δημοσιονομικός 
προσανατολισμός φαίνεται να είναι 
ελαφρώς επεκτατικός το 2019, τονίζοντας 
παράλληλα ότι το Ευρωπαϊκό 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρεί 
καταλληλότερο τον ουδέτερο 
προσανατολισμό·

6. επισημαίνει ότι ο συνολικός 
δημοσιονομικός προσανατολισμός 
φαίνεται να είναι ελαφρώς επεκτατικός το 
2019, τονίζοντας παράλληλα ότι το 
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 
θεωρεί καταλληλότερο τον ουδέτερο 
προσανατολισμό· οι ελαφρώς επεκτατικές 
πολιτικές, στον βαθμό που δεν 
παραβιάζουν τους κανόνες, θα πρέπει να 
σχετίζονται με αύξηση των δημόσιων 
επενδύσεων·
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Or. en

Τροπολογία 90
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο συνολικός δημοσιονομικός 
προσανατολισμός φαίνεται να είναι 
ελαφρώς επεκτατικός το 2019, τονίζοντας 
παράλληλα ότι το Ευρωπαϊκό 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρεί 
καταλληλότερο τον ουδέτερο 
προσανατολισμό·

6. επισημαίνει ότι ο συνολικός 
δημοσιονομικός προσανατολισμός 
φαίνεται να είναι ελαφρώς επεκτατικός το 
2019, τονίζοντας παράλληλα ότι το 
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 
θεωρεί καταλληλότερο τον ουδέτερο 
προσανατολισμό· πιστεύει ότι στην 
ισχύουσα κατάσταση, ένας ελαφρώς 
επεκτατικός δημοσιονομικός 
προσανατολισμός είναι κατάλληλος και 
μπορεί να αποδειχτεί ακόμα και 
υπερβολικά συνετός·

Or. en

Τροπολογία 91
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο συνολικός δημοσιονομικός 
προσανατολισμός φαίνεται να είναι 
ελαφρώς επεκτατικός το 2019, τονίζοντας 
παράλληλα ότι το Ευρωπαϊκό 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρεί 
καταλληλότερο τον ουδέτερο 
προσανατολισμό·

6. επισημαίνει ότι ο συνολικός 
δημοσιονομικός προσανατολισμός 
φαίνεται να είναι ελαφρώς επεκτατικός το 
2019, τονίζοντας παράλληλα ότι το 
Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο 
θεωρεί καταλληλότερο τον ουδέτερο 
προσανατολισμό·

Or. en
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Τροπολογία 92
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ο συνολικός δημοσιονομικός 
προσανατολισμός φαίνεται να είναι 
ελαφρώς επεκτατικός το 2019, τονίζοντας 
παράλληλα ότι το Ευρωπαϊκό 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρεί 
καταλληλότερο τον ουδέτερο 
προσανατολισμό·

6. επισημαίνει ότι ο συνολικός 
δημοσιονομικός προσανατολισμός 
φαίνεται να είναι ελαφρώς επεκτατικός το 
2019·

Or. en

Τροπολογία 93
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει την ανάγκη αλλαγής 
της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που σηματοδοτεί την οριστική 
εγκατάλειψη των πολιτικών λιτότητας 
και επιτρέπει την υιοθέτηση βιώσιμων 
και αποτελεσματικών οικονομικών 
πολιτικών για την καταπολέμηση της 
ανεργίας, της φτώχειας και των 
αυξανόμενων κοινωνικοοικονομικών 
ανισοτήτων καθώς και για να 
δρομολογήσει εκ νέου τις δημόσιες 
επενδύσεις που απαιτούνται για την 
υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας, 
της ποιοτικής απασχόλησης και της 
καινοτομίας·

Or. en
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Τροπολογία 94
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι οι βιώσιμες και 
ευνοϊκές προς την ανάπτυξη 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν 
απαιτούν δημοσιονομικά περιθώρια, αλλά 
μάλλον νομοθετικές και διοικητικές 
προσπάθειες για την ενίσχυση των 
δυνάμεων της αγοράς και των 
πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα·

Or. en

Τροπολογία 95
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. ζητεί από την Επιτροπή να μην 
επικεντρωθεί μόνο στα επίπεδα του 
δημόσιου χρέους αλλά να λάβει επίσης 
υπόψη ποιες επιπτώσεις θα είχε στη 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη η 
υπερβολική αύξηση του χρέους των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 96
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7



AM\1189091EL.docx 51/140 PE641.128v02-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι 
δημοσιονομικοί προσανατολισμοί σε 
εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ζώνης του 
ευρώ πρέπει να διασφαλίζουν την 
ισορροπία ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, 
σε πλήρη συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, 
και στη βραχυπρόθεσμη 
μακροοικονομική σταθεροποίηση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 97Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, 
Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, 
και στη βραχυπρόθεσμη 
μακροοικονομική σταθεροποίηση·

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών· χρησιμοποιεί όλη 
την ευελιξία για την αύξηση των 
δημόσιων επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης των 
επαρκών επιδομάτων ανεργίας και του 
ελάχιστου εισοδήματος και άλλων 
μορφών εισοδηματικής στήριξης ως 
αυτόματων μέσων σταθεροποίησης·

Or. en

Τροπολογία 98
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, και 
στη βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική 
σταθεροποίηση·

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών και στη 
βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική 
σταθεροποίηση, στους περιβαλλοντικούς 
στόχους και στη μείωση της φτώχειας, σε 
συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία·

Or. en

Τροπολογία 99
Caroline Nagtegaal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, 
και στη βραχυπρόθεσμη 
μακροοικονομική σταθεροποίηση·

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

Or. en

Τροπολογία 100
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, και 
στη βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική 
σταθεροποίηση·

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, και 
στη βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική 
σταθεροποίηση και βιωσιμότητα· ωστόσο, 
θα πρέπει να αποφευχθεί η 
προκυκλικότητα·

Or. en

Τροπολογία 101
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θα μπορούσε να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης ειδικών ανά 
χώρα μεσοπρόθεσμων στόχων σχετικά με 
το χρέος που θα βασίζονται σε μια 
αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών· οι σχετικοί με το χρέος στόχοι θα 
μπορούσαν να καθοριστούν σε σχέση με 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 102
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, και 
στη βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική 
σταθεροποίηση·

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών, της οικονομικής 
ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, 
σε πλήρη συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, και 
στη βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική 
σταθεροποίηση·

Or. en

Τροπολογία 103
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών, σε πλήρη 
συμμόρφωση με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των 
διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, και 
στη βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική 
σταθεροποίηση·

7. υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί 
προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε 
επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να 
διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών, σε συμμόρφωση 
με το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και των διατάξεών του σχετικά 
με την ευελιξία, και στη βραχυπρόθεσμη 
μακροοικονομική σταθεροποίηση·

Or. en

Τροπολογία 104
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás 
Fernández, Paul Tang
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει τη σημασία των 
κοινωνικά ισορροπημένων και 
αντικυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών 
για τη μακροοικονομική σταθεροποίηση 
και ως εργαλείο για την πρόληψη των 
ακραίων διακυμάνσεων στον 
δημοσιονομικό κύκλο, προκειμένου να 
καταστεί η οικονομία ανθεκτικότερη σε 
διαταραχές, συνοδευόμενων από 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες 
διαρθρωτικές πολιτικές και 
μεταρρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 105
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπενθυμίζει ότι το κόστος 
εξυπηρέτησης χρέους παραμένει χαμηλό 
κυρίως εξαιτίας της πολιτικής χαμηλών 
επιτοκίων της ΕΚΤ· συνιστά να εξεταστεί 
ο αντίκτυπος μιας ενδεχόμενης αύξησης 
των επιτοκίων και των κινδύνων που 
απορρέουν από την περαιτέρω επέκταση 
του ισολογισμού της ΕΚΤ·

Or. en

Τροπολογία 106
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. απορρίπτει τις νομικές αλλαγές 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης· λαμβάνει υπό σημείωση ότι 
το ΣΣΑ παραβιάζεται διαρκώς από όλα 
σχεδόν τα κράτη μέλη, ακόμα και από τη 
Γερμανία·

Or. en

Τροπολογία 107
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7γ. ζητεί την επαναφορά της ρήτρας 
μη διάσωσης που αποτελεί εγγύηση για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα των 
κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι το ΣΣΑ 
έχει σχεδιαστεί ως αυτοδύναμο 
συμβόλαιο και ως έκφραση της αρχής 
της εθνικής δημοσιονομικής ευθύνης, το 
οποίο χρησιμοποιεί τον κίνδυνο 
πτώχευσης ενός κράτους ως πειθαρχικό 
μέσο για τον περιορισμό του όγκου των 
χρεών που θα εκδώσει ένα κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 108
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7δ. προειδοποιεί ότι, όσο περισσότερο 
διαρκεί η υφιστάμενη πολιτική δαπανών 
με ελλείμματα σε όλα σχεδόν τα κράτη 
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μέλη, τόσο θα καθίσταται σαφέστερο ότι 
οι αυξανόμενες ανισορροπίες θέτουν σε 
κίνδυνο την ολοκλήρωση και την 
ευημερία της ζώνης των ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 109
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν 
χρησιμοποίησαν ασυνήθιστα χαμηλά 
επιτόκια για να μειώσουν διαρθρωτικά τα 
επίπεδα δημόσιου χρέους τους·

Or. en

Τροπολογία 110
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Νέος υπότιτλος πριν από την παράγραφο 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις Κοινωνικά ισορροπημένες και βιώσιμες 
μεταρρυθμίσεις

Or. en

Τροπολογία 111
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις 
αγορές προϊόντων, προωθούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων και 
βελτιώνουν το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα των 
θεσμών, συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
ενιαίας αγοράς και την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της·

8. υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που αυξάνουν τον ανταγωνισμό και τα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα 
στις αγορές προϊόντων, προωθούν την 
παραγωγικότητα και μειώνουν τις 
ανισότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 112
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις 
αγορές προϊόντων, προωθούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων και 
βελτιώνουν το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα των 
θεσμών, συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
ενιαίας αγοράς και την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της·

8. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικά 
ισορροπημένες και βιώσιμες 
μεταρρυθμίσεις που μειώνουν την 
ανισότητα, αυξάνουν τον θεμιτό 
ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων, 
προωθούν τη συνολική βιωσιμότητα, την 
αποδοτική χρήση των πόρων και 
βελτιώνουν την ποιότητα των θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, εξασφαλίζουν καλύτερη 
εκπαίδευση και δεξιότητες, βελτιώνουν 
το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και 
την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 
της είσπραξης φόρων, είναι απαραίτητες 
για την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής 
ανθεκτικότητας για τη ζώνη του ευρώ και 



AM\1189091EL.docx 59/140 PE641.128v02-00

EL

τα κράτη μέλη· τονίζει εν προκειμένω τη 
σημασία της ενιαίας αγοράς και την 
ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνσή της·

Or. en

Τροπολογία 113
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις 
αγορές προϊόντων, προωθούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων και 
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
καθώς και την ποιότητα των θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
ενιαίας αγοράς και την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της·

8. υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις 
αγορές προϊόντων, προωθούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων και 
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
καθώς και την ποιότητα των θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εκ νέου ότι αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη να συνεχιστεί η καταπολέμηση 
της υπερχρέωσης τραπεζών, κρατών και 
ιδιωτικών παραγόντων που αποτελεί 
τροχοπέδη για την οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 114
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις 

8. υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις 
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αγορές προϊόντων, προωθούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων και 
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
καθώς και την ποιότητα των θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
ενιαίας αγοράς και την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της·

αγορές προϊόντων, προωθούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων, βελτιώνουν 
το επιχειρηματικό περιβάλλον, ενισχύουν 
την αγοραστική δύναμη στην εσωτερική 
αγορά, παρέχουν καλύτερες 
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ 
άλλων και στον ψηφιακό τομέα, καθώς 
και την ποιότητα των θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
ενιαίας αγοράς και την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της·

Or. en

Τροπολογία 115
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις που 
αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις αγορές 
προϊόντων, προωθούν την αποδοτική χρήση 
των πόρων και βελτιώνουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και την 
ποιότητα των θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης, 
και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης φόρων, 
είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
ενιαίας αγοράς και την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της·

υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις που 
αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις αγορές 
προϊόντων, προωθούν την αποδοτική χρήση 
των πόρων και βελτιώνουν το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και την 
ποιότητα των θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης, 
και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης φόρων, 
είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη·

Or. en
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Τροπολογία 116
Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, 
Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις 
αγορές προϊόντων, προωθούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων και 
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
καθώς και την ποιότητα των θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
ενιαίας αγοράς και την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της·

8. υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις 
αγορές προϊόντων, προωθούν την 
αποδοτική χρήση των πόρων, 
διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη 
βιωσιμότητα των συστημάτων πρόνοιας 
και των συνταξιοδοτικών συστημάτων, 
προωθούν τη βελτίωση της πρόσβασης σε 
χρηματοδότηση για ΜΜΕ, εταιρείες-
τεχνοβλαστούς και νεοφυείς επιχειρήσεις 
και βελτιώνουν το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα των 
θεσμών, συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
ενιαίας αγοράς και την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της·

Or. en

Τροπολογία 117
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις 
που αυξάνουν τον ανταγωνισμό στις 
αγορές προϊόντων, προωθούν την 

8. υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικά 
ισόρροπες μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν 
τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων, 
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αποδοτική χρήση των πόρων και 
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, 
καθώς και την ποιότητα των θεσμών, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
ενιαίας αγοράς και την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της·

προωθούν την αποδοτική χρήση των 
πόρων και βελτιώνουν το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα των 
θεσμών, συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού συστήματος 
δικαιοσύνης, και την ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα της είσπραξης 
φόρων, είναι απαραίτητες για την επίτευξη 
μεγαλύτερης οικονομικής ανθεκτικότητας 
για τη ζώνη του ευρώ και τα κράτη μέλη· 
τονίζει εν προκειμένω τη σημασία της 
ενιαίας αγοράς και την ανάγκη για 
περαιτέρω εμβάθυνσή της·

Or. en

Τροπολογία 118
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Csaba Molnár, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει, ωστόσο, το επίμονο 
διαρθρωτικό πρόβλημα των ανεπαρκών 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
προκαλείται από το υπερβολικά χαμηλό 
επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων σε βασικές υπηρεσίες, 
κοινωνική προστασία και μισθούς που 
οδηγεί σε επίμονες κοινωνικές και 
περιφερειακές ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 119
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει ότι οι 
περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι 
και δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένου 
του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, 
πρέπει να είναι ισότιμοι και να έχουν την 
ίδια σημασία με τους οικονομικούς 
στόχους της ΕΕ, και ζητεί συγκεκριμένα 
να τεθούν δεσμευτικοί κοινωνικοί και 
περιβαλλοντικοί στόχοι για τα κράτη μέλη 
και να θεσπιστούν ελάχιστα κοινωνικά 
πρότυπα από την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 120
Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι η σύγκλιση των 
οικονομιών των κρατών μελών 
προβλέπεται από τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· υπογραμμίζει τη 
σημασία των πολιτικών σύγκλισης 
προκειμένου να διασφαλισθεί η 
ισορροπημένη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, να προαχθεί η ανάπτυξή της 
και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας· 
τονίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
και ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης 
προκειμένου να προαχθεί η σύγκλιση·

Or. en

Τροπολογία 121
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Paul Tang
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
βασικούς τομείς πολιτικής του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και προϋπόθεση 
για τη συνέχιση της οικονομικής 
ευημερίας είναι η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα· συνεπώς, είναι καίριας 
σημασίας να διασφαλισθεί η καλύτερη 
ρύθμιση και εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο στη 
ζώνη του ευρώ όσο και σε ολόκληρη την 
ΕΕ, ούτως ώστε να μπει τέλος στην 
εποχή των οργανισμών που είναι 
«υπερβολικά μεγάλοι για να 
καταρρεύσουν» (too-big-to-fail) και στις 
τεράστιες διασώσεις τραπεζών που 
επωμίζονται οι φορολογούμενοι πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 122
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Csaba Molnár, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Jonás Fernández, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. επισημαίνει, ωστόσο, το επίμονο 
διαρθρωτικό πρόβλημα των ανεπαρκών 
οικονομικών δραστηριοτήτων που 
προκαλείται από το υπερβολικά χαμηλό 
επίπεδο δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων σε βασικές υπηρεσίες, 
κοινωνική προστασία και μισθούς και 
οδηγεί σε επίμονες κοινωνικές και 
περιφερειακές ανισότητες·

Or. en
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Τροπολογία 123
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. υπενθυμίζει ότι ένας από τους 
βασικούς τομείς πολιτικής του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και προϋπόθεση 
για τη συνέχιση της οικονομικής 
ευημερίας είναι η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα· συνεπώς, είναι καίριας 
σημασίας να διασφαλισθεί η καλύτερη 
ρύθμιση και εποπτεία των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο στη 
ζώνη του ευρώ όσο και σε ολόκληρη την 
ΕΕ, η καλύτερη κεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και ο καλύτερος έλεγχος των 
κινδύνων· 

Or. en

Τροπολογία 124
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. ενθαρρύνει την ανάπτυξη ή την 
υλοποίηση μέσων που θα εξασφαλίσουν 
χρηματοπιστωτική και οικονομική 
σταθερότητα σε μια εποχή πληθωρισμού 
της τιμής των στοιχείων ενεργητικού, 
όπως τα αντικυκλικά αποθέματα 
ασφαλείας των τραπεζών·

Or. en

Τροπολογία 125
Pedro Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8β. επισημαίνει τη σημασία της 
συμπλήρωσης της τραπεζικής ένωσης 
από ευρωπαϊκό μηχανισμό ασφάλειας 
των καταθέσεων, ούτως ώστε να 
εξασφαλισθεί η εμπιστοσύνη των 
καταθετών και των επενδυτών σε 
ολόκληρη την τραπεζική ένωση·

Or. en

Τροπολογία 126
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συμμερίζεται την άποψη ότι τα 
διαρθρωτικά και θεσμικά 
χαρακτηριστικά των αγορών εργασίας 
και προϊόντων και η εύρυθμη λειτουργία 
των δημόσιων διοικήσεων είναι θέματα 
ζωτικής σημασίας·

9. θεωρεί ότι η ισχυρή προστασία 
των εργασιακών δικαιωμάτων και η 
εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων 
διοικήσεων είναι θέματα ζωτικής 
σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 127
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συμμερίζεται την άποψη ότι τα 
διαρθρωτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά 
των αγορών εργασίας και προϊόντων και η 
εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων 
διοικήσεων είναι θέματα ζωτικής 

9. συμμερίζεται την άποψη ότι τα 
διαρθρωτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά 
των αγορών εργασίας και προϊόντων και η 
εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων 
διοικήσεων είναι θέματα ζωτικής 
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σημασίας· σημασίας· οι κατάλληλες κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τη διακυβέρνηση σε 
επίπεδο ΕΕ θα βοηθήσουν να 
ενθαρρυνθεί η σωστή λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 128
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συμμερίζεται την άποψη ότι τα 
διαρθρωτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά 
των αγορών εργασίας και προϊόντων και η 
εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων 
διοικήσεων είναι θέματα ζωτικής 
σημασίας·

9. συμμερίζεται την άποψη ότι τα 
διαρθρωτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά 
των αγορών εργασίας και προϊόντων και η 
εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων 
διοικήσεων είναι θέματα ζωτικής 
σημασίας· υπογραμμίζει τη σημασία της 
απομάκρυνσης των αντικινήτρων για 
εργασία ώστε να ενταχθούν περισσότεροι 
άνθρωποι στο εργατικό δυναμικό, ιδίως 
εργαζόμενοι χαμηλής εξειδίκευσης, 
εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, 
γυναίκες, άτομα με αναπηρίες και άτομα 
με μεταναστευτικό υπόβαθρο·

Or. en

Τροπολογία 129
Jessica Polfjärd

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. συμμερίζεται την άποψη ότι τα 
διαρθρωτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά 
των αγορών εργασίας και προϊόντων και η 
εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων 
διοικήσεων είναι θέματα ζωτικής 

9. υπογραμμίζει την άποψη ότι τα 
διαρθρωτικά και θεσμικά χαρακτηριστικά 
των αγορών εργασίας και προϊόντων και η 
εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων 
διοικήσεων είναι θέματα ζωτικής 



PE641.128v02-00 68/140 AM\1189091EL.docx

EL

σημασίας· σημασίας·

Or. en

Τροπολογία 130
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την 
εργασία και την ενίσχυση των 
συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και των επενδύσεων σε 
δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από τους 
εργαζόμενους/πολίτες χαμηλού 
εισοδήματος και τη στροφή της προς μια 
προοδευτικότερη και αποτελεσματική 
είσπραξη της φορολογίας, καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής· τονίζει την ανάγκη 
ενίσχυσης της ασφάλειας και των 
κοινωνικών δικαιωμάτων ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και 
η βιωσιμότητα των πολιτικών για την 
αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 131
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την 
εργασία, την ποινικοποίηση ζημιογόνων 
για το περιβάλλον δραστηριοτήτων και 
την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών για 
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την αγορά εργασίας που είναι σε θέση να 
εξασφαλίζουν ποιοτικές θέσεις εργασίας· 
επισημαίνει ότι ο μηχανισμός καθορισμού 
των μισθών θα πρέπει επίσης να προωθεί 
τη δημιουργία θέσεων ποιοτικής 
απασχόλησης και την αύξηση των 
πραγματικών εισοδημάτων καθώς και να 
διαφυλάσσει την αγοραστική δύναμη των 
χαμηλών μισθών, προκειμένου, μεταξύ 
άλλων, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 
όσων παραμένουν φτωχοί ενώ έχουν 
εργασία· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να προωθήσουν αξιοπρεπείς 
μισθούς και να διατηρήσουν τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
εφαρμογή ορισμένων συστάσεων ανά 
χώρα υπονομεύει τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις σε ορισμένα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 132
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης (άμεσης και 
έμμεσης) από την εργασία και την 
ενίσχυση των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και των επενδύσεων σε 
δεξιότητες· τονίζει ότι οι ολοένα και πιο 
ευέλικτες πολιτικές για την αγορά 
εργασίας δεν έχουν κατορθώσει να 
εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς θέσεις 
εργασίας ή μισθούς και έχουν συμβάλει 
σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα επισφάλειας 
μεταξύ των νεαρών εργαζομένων·

Or. en



PE641.128v02-00 70/140 AM\1189091EL.docx

EL

Τροπολογία 133
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και τη στροφή της προς τα κέρδη, το 
κεφάλαιο και τον πλούτο, καθώς και την 
ενίσχυση των συστημάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και των επενδύσεων σε 
δεξιότητες·

Or. en

Τροπολογία 134
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας· ιδίως 
μέσω της υποστήριξης της διά βίου 
μάθησης και της εκμάθησης ψηφιακών 
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για μια πράσινη οικονομία, 
που θα μπορούσαν να προαχθούν 
περαιτέρω μέσω της θέσπισης βέλτιστων 
πρακτικών και της συνεργασίας σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 135
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

10. υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας και των 
εκπαιδευτικών πολιτικών που παρέχουν 
δεξιότητες σχετικές με την αγορά 
εργασίας· επισημαίνει ότι τα συστήματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης έχουν 
αποδειχθεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικά 
για την καταπολέμηση της ανεργίας των 
νέων·

Or. en

Τροπολογία 136
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει τον 
αντίκτυπο των ευέλικτων πολιτικών για 
την αγορά εργασίας, ιδίως στο πλαίσιο 
της παραδοσιακής ευρωπαϊκής 
συμφωνίας για μια κοινωνική οικονομία 
της αγοράς, με βάση την οποία η Ευρώπη 
ευδοκίμησε επί δεκαετίες·

Or. en
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Τροπολογία 137
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

– υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την παροχή κινήτρων για μια ομαλή 
μετάβαση προς μια πράσινη και βιώσιμη 
οικονομία, παράλληλα με  την ενίσχυση 
των συστημάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και των επενδύσεων σε 
δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 138
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και των 
επενδύσεων σε δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων πολιτικών 
για την αγορά εργασίας·

υποστηρίζει την απομάκρυνση της 
φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία 
και την ενίσχυση των αποτελεσματικών 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και των αποτελεσματικών επενδύσεων σε 
δεξιότητες· τονίζει την 
αποτελεσματικότητα των ευέλικτων 
πολιτικών για την αγορά εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 139
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Paul Tang
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
κατάλληλες πολιτικές για την εξασφάλιση 
της ισότιμης πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, και να προβούν σε 
επενδύσεις για την εξασφάλιση ισότιμης 
πρόσβασης στη διά βίου εκπαίδευση και 
κατάρτιση και για το κλείσιμο του 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων·

Or. en

Τροπολογία 140
Csaba Molnár, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υπενθυμίζει ότι τα μισθολογικά 
επίπεδα είναι άδικα χαμηλά για μεγάλες 
ομάδες ευρωπαίων εργαζομένων, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται κοινωνική 
ένταση και αρνητικός αντίκτυπος στην 
οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
προτείνει νομοθεσία σχετικά με 
ενωσιακούς κανόνες για δίκαιο κατώτατο 
μισθό που θα εγγυάται αξιοπρεπή 
ποιότητα ζωής για όλους τους 
εργαζόμενους, καθώς και ένα κατώτατο 
επίπεδο κοινωνικής προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 141
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Margarida Marques, Csaba Molnár, 
Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης, Paul Tang
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. εκφράζει την ανησυχία του 
σχετικά με τον βαθμό στον οποίο 
επηρεάζονται οι γυναίκες από τις 
πολιτικές λιτότητας και από τη 
θηλυκοποίηση της φτώχειας· επισημαίνει 
ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση από το 2008 έπληξε αρχικά 
χειρότερα τους άνδρες· υπογραμμίζει, 
ωστόσο, ότι οι γυναίκες επλήγησαν 
χειρότερα σε βάθος χρόνου από τις 
περικοπές των δημόσιων δαπανών, τις 
μειώσεις ως προς τη γενναιοδωρία στις 
πολιτικές εξισορρόπησης εργασιακού και 
ιδιωτικού βίου, την αδυναμία κάλυψης 
του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού 
χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και τις 
περικοπές στα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης·

Or. en

Τροπολογία 142
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας 
Μαυρίδης, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10γ. υπενθυμίζει ότι όλες οι χώρες της 
ΕΕ θα επωφεληθούν από την αυξημένη 
δημοσιονομική ικανότητα και 
επισημαίνει ότι πρόσθετοι πόροι μπορούν 
να βρεθούν μέσω μιας ενθαρρυντικής και 
αποτελεσματικής πολιτικής κατά της 
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, 
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για 
έναν φόρο της ΕΕ επί των 
χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·
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Or. en

Τροπολογία 143
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού·

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της 
φοροαποφυγής και του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού καθώς και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, και ιδίως την εφαρμογή 
της οδηγίας για την καταπολέμηση της 
φοροαποφυγής (ATAD), ούτως ώστε να 
συμμορφωθεί η ΕΕ με τα ισχύοντα διεθνή 
πρότυπα· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να δημοσιεύσει μια πρώτη εκτίμηση της 
ATAD που θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί 
στις εθνικές νομοθεσίες από την 1η 
Ιανουαρίου 2019· ζητεί να περιλαμβάνει 
μια τέτοια εκτίμηση ανάλυση του 
επιπέδου των εσόδων από τη φορολογία 
των επιχειρήσεων, των φορολογικών 
στρατηγικών που έχουν θεσπιστεί από 
πολυεθνικές και της ανάπτυξης καθώς 
και εκτίμηση της ισχύος της υλοποίησης 
των νέων στρατηγικών για την 
καταπολέμηση της φοροαποφυγής·

Or. en

Τροπολογία 144
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού·

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού. Επαναλαμβάνει 
την έκκληση του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής που αναφέρει ότι η 
φορολογική πολιτική της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από κανόνα 
ομοφωνίας που μπορεί να τύχει 
κατάχρησης για την εξυπηρέτηση 
καθαρά εθνικών συμφερόντων, εις βάρος 
της ενιαίας αγοράς και άλλων αναγκών 
των κρατών μελών. Η μετάβαση στη 
λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία 
σε θέματα φορολογίας θα δώσει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να ελέγχουν 
πιο αποτελεσματικά το μέρος της 
κυριαρχίας τους που ασκούν από κοινού 
προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά 
και για καλύτερα συλλογικά και ατομικά 
αποτελέσματα.
Ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
θέσει σε εφαρμογή αυτή τη δήλωση και 
να κάνει σύντομα χρήση της ειδικής 
«ρήτρας γέφυρας» που περιέχεται στις 
Συνθήκες και παρέχει μια σαφή οδό 
απομάκρυνσης από την ομοφωνία στον 
τομέα της φορολογίας·

Or. en

Τροπολογία 145
Neena Gill

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού·

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού. Επαναλαμβάνει 
την έκκληση του Κοινοβουλίου και της 
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Επιτροπής που αναφέρει ότι η 
φορολογική πολιτική της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από κανόνα 
ομοφωνίας που μπορεί να τύχει 
κατάχρησης για την εξυπηρέτηση 
καθαρά εθνικών συμφερόντων, εις βάρος 
της ενιαίας αγοράς και άλλων αναγκών 
των κρατών μελών. Η μετάβαση στη 
λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία 
σε θέματα φορολογίας θα δώσει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να ελέγχουν 
πιο αποτελεσματικά το μέρος της 
κυριαρχίας τους που ασκούν από κοινού 
προς το συμφέρον της Ένωσης συνολικά 
και για καλύτερα συλλογικά και ατομικά 
αποτελέσματα.
Ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να 
θέσει σε εφαρμογή αυτή τη δήλωση και 
να κάνει σύντομα χρήση της ειδικής 
«ρήτρας γέφυρας» που περιέχεται στις 
Συνθήκες και παρέχει μια σαφή οδό 
απομάκρυνσης από την ομοφωνία στον 
τομέα της φορολογίας·

Or. en

Τροπολογία 146
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού·

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού· συντάσσεται με 
τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την 
επίτευξη αυξημένης διαφάνειας και τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος του ΦΠΑ 
και αναγνωρίζει την προσπάθεια που έχει 
καταβληθεί για μια κοινή ενοποιημένη 
βάση φορολογίας των εταιρειών· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της 
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φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής 
και της φοροαποφυγής· επισημαίνει ότι η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
εθνικών φορολογικών συστημάτων 
μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα δημόσια 
έσοδα·

Or. en

Τροπολογία 147
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ 
για την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού·

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη φορολογική απάτη 
και τη φοροδιαφυγή· υπενθυμίζει ότι ο 
φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των 
χωρών αποτελεί φυσική συνέπεια του 
σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας των 
κρατών μελών· κατά συνέπεια, 
απορρίπτει την εναρμόνιση της άμεσης 
φορολογίας σε επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 148
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού·

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την ενθάρρυνση της φορολογικής 
διαφάνειας και του φορολογικού 
συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών· 
επισημαίνει ότι οι ενιαίες ρυθμίσεις στον 
τομέα της φορολογίας θα ενισχύσουν τα 
πλεονεκτήματα των περιφερειών και των 
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κρατών που απολαμβάνουν γεωγραφικά 
πλεονεκτήματα ή διαθέτουν μεγαλύτερο 
πλούτο και ότι επομένως ο φορολογικός 
ανταγωνισμός είναι απαραίτητος για να 
μπορέσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ από 
την περιφέρεια ή με περιορισμένο πλούτο 
να παραμείνουν ανταγωνιστικά·

Or. en

Τροπολογία 149
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού·

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού και 
αποφασιστικά μέτρα κατά του 
φορολογικού ντάμπινγκ, της 
φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής από 
επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 150
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού·

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού, της 
φοροδιαφυγής, του οικονομικού 
εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες και του 
κοινωνικού ντάμπινγκ·
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Or. en

Τροπολογία 151
Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Marek Belka

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ για 
την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού·

11. καλεί όλα τα κράτη μέλη να 
στηρίξουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις 
της ΕΕ για την καταπολέμηση του 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 152
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν 
και να υλοποιήσουν τις δράσεις της ΕΕ 
για την καταπολέμηση του επιθετικού 
φορολογικού σχεδιασμού·

11. καλεί τα κράτη μέλη να 
καταπολεμήσουν τη φορολογική απάτη 
και τη φοροδιαφυγή· υπενθυμίζει ότι ο 
φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των 
χωρών αποτελεί φυσική συνέπεια του 
σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας των 
κρατών μελών· κατά συνέπεια, 
απορρίπτει την εναρμόνιση της άμεσης 
φορολογίας σε επίπεδο Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 153
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι η Ένωση πρέπει 
να εγκρίνει και να υλοποιήσει κατά 
προτεραιότητα την ΚΕΒΦΕ, έναν 
ψηφιακό φόρο και τη δημόσια υποβολή 
αναφορών ανά χώρα για τις πολυεθνικές· 
επισημαίνει εν προκειμένω ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να σημειώσει πρόοδο 
κατά την εφαρμογή της ανακοίνωσής της 
για σταδιακή μετάβαση από την 
ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία είτε 
καλώντας το Συμβούλιο να ανακαλέσει 
την ομοφωνία είτε κάνοντας χρήση του 
άρθρου 116 ΣΛΕΕ ή μέσω αλλαγής της 
Συνθήκης·

Or. en

Τροπολογία 154
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει την ανάγκη για 
περαιτέρω ανάπτυξη της δέσμης μέτρων 
για την ΚΕΒΦΕ της ΕΕ, εκ βάθρων 
επανεξέταση των διεθνών φορολογικών 
πρακτικών μέσω του προγράμματος 
εργασίας του ΟΟΣΑ για την εξεύρεση 
μιας συναινετικής λύσης σχετικά με τις 
φορολογικές προκλήσεις που απορρέουν 
από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, 
ιδίως του Πυλώνα Ι αυτού, και 
ενθαρρύνει τα συμμετέχοντα στη 
διαπραγμάτευση μέρη να βάλουν τέλος 
στη μετατόπιση κερδών μέσω μεταφοράς 
άυλων στοιχείων ενεργητικού σε 
δικαιοδοσίες με χαμηλή φορολογία·

Or. en
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Τροπολογία 155
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και 
στο Συμβούλιο την ανάγκη παροχής 
επαρκών πόρων στις ΕΕΑ με δεδομένα 
τα νέα και ενισχυμένα καθήκοντα που 
τους ανατίθενται·

Or. en

Τροπολογία 156
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Csaba Molnár, 
Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επικροτεί τις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε 
εξέλιξη για τη φορολογία και την 
ψηφιοποίηση και, ειδικότερα, επικροτεί 
το πρόγραμμα εργασίας για την εξεύρεση 
μιας συναινετικής λύσης σχετικά με τις 
φορολογικές προκλήσεις που απορρέουν 
από την ψηφιοποίηση της οικονομίας 
(πρόγραμμα εργασίας), όπως προτάθηκε 
από το πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς και 
τον ΟΟΣΑ και προσυπογράφηκε από τους 
υπουργούς Οικονομικών των G20 τον 
περασμένο Ιούνιο·

Or. en

Τροπολογία 157
Pedro Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί την περαιτέρω 
σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ 
αυξάνοντας την ικανότητά της να 
απορροφά μεγάλης κλίμακας 
οικονομικούς κλυδωνισμούς και 
αντίστοιχες συνέπειες για την αγορά 
εργασίας μέσω της καθιέρωσης ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης 
ανεργίας, όπως προτάθηκε από την 
εκλεγείσα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, που θα συνδυάζει έναν 
μηχανισμό αυτασφάλισης για τα εθνικά 
συστήματα ασφάλισης ανεργίας με ένα 
ευρωπαϊκό καθεστώς αντασφάλισης ως 
μηχανισμό αλληλεγγύης για ακραίους 
κλυδωνισμούς·

Or. en

Τροπολογία 158
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπενθυμίζει ότι στη ζώνη του 
ευρώ υπάρχουν μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ, 
στοιχείο που δυσχεραίνει τις τράπεζες να 
διοχετεύσουν ρευστότητα στα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις· υποστηρίζει τις 
μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών που 
βοηθούν στη διευκόλυνση της εταιρικής 
αναδιάρθρωσης και θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στη βελτίωση της διάθεσης 
κεφαλαίου και στην απομάκρυνση των 
εταιρειών χαμηλότερης 
παραγωγικότητας·

Or. en
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Τροπολογία 159
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει τη σημασία και το 
δυναμικό απασχόλησης της συνεισφοράς 
των κρατών μελών στην επίτευξη των 
ΣΒΑ· πιστεύει ότι μια αποφασιστική και 
ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ έχει 
καίρια σημασία όχι μόνο για την 
παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη αλλά 
και για την ανάπτυξη της οικονομίας στη 
ζώνη του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 160
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. λαμβάνει υπό σημείωση το 
γεγονός ότι το σημερινό υψηλό επίπεδο 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους 
ισολογισμούς των τραπεζών αποτελεί 
κακό σημάδι για την κατάσταση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της 
ζώνης του ευρώ· θεωρεί ότι η έλλειψη 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θέτει 
σε κίνδυνο τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό 
της· ζητεί σημαντική μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων· ζητεί επίσης 
τη σημαντική μείωση της μόχλευσης 
στους ισολογισμούς των τραπεζών· 
επιμένει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα 
υποχρεωθούν να διασώσουν τις τράπεζες 
κατά την επόμενη κρίση·
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Or. en

Τροπολογία 161
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. ενθαρρύνει την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναζητήσουν τρόπους για 
τη σταδιακή κατάργηση των 
επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα και την 
καθιέρωση φορολογίας της κηροζίνης 
στο πλαίσιο μιας αναθεωρημένης οδηγίας 
για τη φορολογία της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 162
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, 
Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. εξακολουθεί να εκφράζει την 
ανησυχία του για τις επιπτώσεις του 
φορολογικού ανταγωνισμού στο 
εσωτερικό της ΕΕ και με τρίτες χώρες 
στη βιωσιμότητα των φορολογικών 
συστημάτων και της είσπραξης της 
φορολογίας, καθώς και τις συνέπειες στη 
δημοσιονομική ικανότητα και στον 
θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ·

Or. en



PE641.128v02-00 86/140 AM\1189091EL.docx

EL

Τροπολογία 163
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul 
Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. τάσσεται υπέρ της θέσης της 
Γαλλίας και της Γερμανίας που 
επιθυμούν τη δημιουργία δεύτερου 
πυλώνα ως το 2020 στο ισχύον 
πρόγραμμα εργασίας που θα στοχεύει στη 
χορήγηση δικαιωμάτων επιβολής 
φορολογίας που θα ενισχύσουν την 
ικανότητα των δικαιοδοσιών να 
φορολογούν τα κέρδη, όταν άλλη 
δικαιοδοσία που διαθέτει δικαιώματα 
επιβολής φορολογίας επιβάλλει χαμηλό 
φορολογικό συντελεστή για τα κέρδη 
αυτά· κατανοεί ότι αυτό θα δημιουργήσει 
ένα de facto κατώτατο ουσιαστικό 
επίπεδο φορολογίας διεθνώς που θα 
περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες του 
φορολογικού ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 164
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. επισημαίνει με ανησυχία ότι οι 
ανισορροπίες στο πλαίσιο του TARGET 2 
αυξάνονται εκ νέου στη ζώνη του ευρώ, 
παρά τη μείωση των ελλειμμάτων του 
εμπορικού ισοζυγίου, γεγονός που 
μαρτυρά ότι συνεχίζονται οι εκροές 
κεφαλαίων από την περιφέρεια της ζώνης 
του ευρώ·

Or. en
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Τροπολογία 165
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11γ. επισημαίνει ότι μια βιώσιμη 
ευρωπαϊκή οικονομία απαιτεί έναν 
βιώσιμο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό 
τομέα με διαφάνεια ως προς τον 
οικονομικό, κοινωνικό αντίκτυπο και τον 
αντίκτυπο στη διακυβέρνηση των 
επενδύσεων και προϋποθέσεις δέουσας 
επιμέλειας προκειμένου να περιοριστούν 
ή να αποφευχθούν οι μακροπρόθεσμοι 
κίνδυνοι ως προς τη βιωσιμότητα 
ορισμένων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 166
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να αναζητήσουν νέους πόρους 
που θα επιτρέψουν αφενός την 
επιτάχυνση της απαιτούμενης 
οικολογικής μετάβασης και θα 
δημιουργήσουν αφετέρου τη 
δημοσιονομική ικανότητα για τη 
χρηματοδότηση των αναγκαίων 
κοινωνικών και βιώσιμων επενδύσεων 
[συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την 
εκπαίδευση]· επικροτεί την ανακοίνωση 
της Προέδρου της Επιτροπής που 
πρότεινε συνοριακή φορολογία του 
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άνθρακα και επανεξέταση της οδηγίας 
για τη φορολογία της ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 167
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
εξετάσει τρόπους αύξησης της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης, μεταξύ άλλων μέσω 
της κατάλληλης εφαρμογής της οδηγίας 
για τη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
μέσω αλλαγών στην εταιρική 
διακυβέρνηση που θα επιτρέπουν στις 
εταιρείες να εξυπηρετούν ευρύ φάσμα 
ενδιαφερόμενων μερών·

Or. en

Τροπολογία 168
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11δ. υπενθυμίζει ότι η ζώνη του ευρώ 
αποτελεί λέσχη, την οποία τα κράτη μέλη 
μπορούν να εγκαταλείψουν χωρίς να 
εγκαταλείψουν την Ένωση· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα 
δημιουργεί ένα υποστηρικτικό νομικό 
πλαίσιο· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η 
τήρηση των κατάλληλων διαδικασιών 
είναι προτιμότερη από μια χαοτική έξοδο 
που μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε 
υπάρχουν νέοι χρηματοπιστωτικοί 
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κλυδωνισμοί·

Or. en

Τροπολογία 169
Aurore Lalucq, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, Csaba Molnár, 
Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. επισημαίνει ότι, τα τελευταία 
χρόνια, η αύξηση των πραγματικών 
μισθών ήταν κατώτερη της αύξησης της 
παραγωγικότητας όταν την ίδια στιγμή 
επέρχονταν βελτιώσεις στην αγορά 
εργασίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι 
υπάρχουν περιθώρια αύξησης μισθών σε 
ορισμένους τομείς και περιοχές, με στόχο 
τη διασφάλιση καλού επιπέδου 
διαβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να αντιμετωπιστούν η φτώχεια, 
συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας των 
εργαζομένων, οι ανισότητες και να 
τονωθεί η ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 170
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ε. τονίζει ότι τα συνεχιζόμενα 
πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών είναι η λογική συνέπεια του 
εξαναγκασμού πολύ διαφορετικών 
οικονομιών σε ένα κοινό νόμισμα· 
προτείνει οι ανισορροπίες αυτές να 
υπάρχουν, αλλά με την πάροδο του 
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χρόνου να βελτιωθούν σε ένα σύστημα 
ευέλικτων συναλλαγματικών ισοτιμιών 
που επιτρέπει προσαρμογές με 
νομισματικές υποτιμήσεις· θεωρεί ότι τα 
ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών στη ζώνη του ευρώ 
καταδεικνύουν την ανάγκη εσωτερικής 
υποτίμησης και μεταρρυθμίσεων στα 
κράτη μέλη με ελλείμματα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών· υπενθυμίζει στα 
κράτη μέλη με ελλείμματα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών ότι πιθανώς να 
είχαν ήδη χρεοκοπήσει εάν η ΕΚΤ δεν 
είχε επιδοθεί σε πολιτική δημοσιονομικής 
προσαρμογής, και υπενθυμίζει στην ΕΚΤ 
ότι αυτό αποτελεί παραβίαση της εντολής 
της· σημειώνει ότι τα πλεονάσματα στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
υποδηλώνουν ότι ένα κράτος μέλος 
καταναλώνει λιγότερα από ό,τι θα 
μπορούσε, ζημιώνοντας έτσι τους 
καταναλωτές του· απορρίπτει κάθε 
μηχανισμό που προβλέπει μεταφορές από 
κράτη μέλη με πλεονάσματα σε άλλα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 171
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11στ. ζητεί την περαιτέρω 
σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ 
αυξάνοντας την ικανότητά της να 
απορροφά μεγάλης κλίμακας 
οικονομικούς κλυδωνισμούς και 
αντίστοιχες συνέπειες για την αγορά 
εργασίας μέσω της καθιέρωσης ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης 
ανεργίας που θα συνδυάζει έναν 
μηχανισμό αυτασφάλισης για τα εθνικά 
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συστήματα ασφάλισης ανεργίας με ένα 
ευρωπαϊκό καθεστώς αντασφάλισης ως 
μηχανισμό αλληλεγγύης για ακραίους 
κλυδωνισμούς· ζητεί επίσης δέσμευση για 
πρόοδο αναφορικά με μια οδηγία πλαίσιο 
της ΕΕ για την εγγύηση επαρκούς 
κατώτατου εισοδήματος·

Or. en

Τροπολογία 172
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11στ. απορρίπτει τη χρησιμοποίηση του 
ΕΜΣ ως μηχανισμού ασφαλείας για το 
ΕΤΕ· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι ο 
ΕΜΣ είναι δημοσιονομικός θεσμός, 
καθώς εξασφαλίζεται και 
χρηματοδοτείται από χρήματα των 
φορολογουμένων μέσω του 
προϋπολογισμού των κρατών μελών του· 
απορρίπτει έναν δημοσιονομικό 
μηχανισμό ασφαλείας για την Τραπεζική 
Ένωση, για την αποτροπή της προσφυγής 
σε διάσωση τραπεζών με δημόσιους 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 173
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11ζ. απορρίπτει την πρόταση της 
Επιτροπής να μετασχηματιστεί ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας 
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σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο· 
υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη 
νομική βάση για την ενσωμάτωση του 
ΕΜΣ στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης· 
υπενθυμίζει ότι ο ΕΜΣ βασίζεται στην 
αρχή της ομοφωνίας, η οποία εγγυάται 
δικαίωμα αρνησικυρίας για κάθε μέλος 
του ΕΜΣ· ζητεί, αντιθέτως, να 
καταργηθεί σταδιακά ο ΕΜΣ το 
συντομότερο δυνατό·

Or. en

Τροπολογία 174
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11η. επισημαίνει ότι διεξάγονται 
συζητήσεις σχετικά με την κατάλληλη 
νομική βάση για την ίδρυση του 
προτεινόμενου ΕΣΑΚ καθώς και του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης των 
Καταθέσεων· σημειώνει ότι το άρθρο 114 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί την 
κατάλληλη νομική βάση για την έγκριση 
του ΕΣΑΚ. υπενθυμίζει ότι η κερδοφορία 
των τραπεζών εξαρτάται από την 
οικονομική, φορολογική και 
δημοσιονομική πολιτική των κρατών 
μελών, που αποτελούν εθνικές 
αρμοδιότητες· εξετάζει τη σημασία της 
κερδοφορίας των τραπεζών για την 
ασφάλεια των καταθέσεων· απορρίπτει το 
ΕΣΑΚ, καθώς θα οδηγούσε σε ηθικό 
κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 175
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 11 θ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11θ. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη που 
συμμετέχουν επί του παρόντος στον 
μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών 
(ΜΣΙ ΙΙ) ότι η οικονομική και 
νομισματική ευημερία τους εξαρτάται 
από την τύχη της ζώνης του ευρώ· θεωρεί 
ότι οι διάφορες ανισορροπίες στα εν λόγω 
κράτη μέλη, για παράδειγμα οι φούσκες 
της αγοράς ακινήτων, έχουν τις 
πρωταρχικές τους αιτίες στη σταθερή 
συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του 
ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 176
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
περαιτέρω ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ, μολονότι 
έχει επωφεληθεί από εξαιρετικά χαμηλά 
επιτόκια επί πολλά έτη και οι όροι 
χρηματοδότησης παραμένουν ιδιαίτερα 
ευνοϊκοί και παρά το ΕΤΣΕ· χαιρετίζει το 
γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα· 
υπογραμμίζει ότι η επωφελής πολιτική 
επιτοκίων της ΕΚΤ δεν έχει κατορθώσει 
να τονώσει τις συνολικές επενδύσεις και, 
ως εκ τούτου, ζητεί την όσο το δυνατόν 
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ταχύτερη κανονικοποίηση των πολιτικών 
για τα επιτόκια·

Or. en

Τροπολογία 177
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
επενδύσεις για τη σύγκλιση, όπως οι 
κοινωνικές επενδύσεις, στην καινοτομία 
και στις ψηφιακές υποδομές καθώς και 
στη στήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, 
και επισημαίνει ότι εξακολουθεί να 
υφίσταται κενό επενδύσεων στη ζώνη του 
ευρώ· χαιρετίζει το γεγονός ότι σε 
ορισμένα κράτη μέλη οι επενδύσεις έχουν 
ήδη υπερβεί τα προ της κρίσης επίπεδα, 
και εκφράζει τη λύπη του διότι σε άλλα 
κράτη μέλη οι επενδύσεις εξακολουθούν 
να υστερούν ή να μην αυξάνονται με την 
απαραίτητη ταχύτητα·

Or. en

Τροπολογία 178
Olivier Chastel, Ondřej Kovařík, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, 
Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

συμφωνεί ότι η οικονομική ανάκαμψη 
πρέπει να στηριχθεί με δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως στην 

συμφωνεί ότι η οικονομική ανάκαμψη 
πρέπει να στηριχθεί με δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως στην 
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καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

εκπαίδευση, την έρευνα και την 
καινοτομία, στην ψηφιακή μετάβαση, 
καθώς και στις βιώσιμες μεταφορές, και 
σε ενεργειακές λύσεις, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

Or. en

Τροπολογία 179
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Csaba Molnár, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα· 

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα· 
επιμένει ότι οι επενδύσεις έχουν μειωθεί 
κατά μέσο όρο σε επίπεδο ΕΕ κατά 2,3 
μονάδες και κατά 2,7 μονάδες στη ζώνη 
του ευρώ. Το 2017 αντιστοιχούσαν σε 
20,1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ σε σύγκριση 
με 22,4% πριν από μια δεκαετία·

Or. en
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Τροπολογία 180
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν 
εξαιρετικά περιορισμένες, άμεσα και 
έμμεσα, από τις διαδικασίες 
προσαρμογής που βασίζονται σε 
περιοριστικές μάλλον παρά σε 
προσανατολισμένες στην ανάπτυξη 
δημοσιονομικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 181
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
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αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα· αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα· 
καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα είναι 
προβλέψιμο και υποστηρικτικό για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 182
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

συμφωνεί ότι η οικονομική ανάκαμψη 
πρέπει να στηριχθεί με δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως στην 
καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

συμφωνεί ότι η οικονομική ανάκαμψη 
πρέπει να στηριχθεί με δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως στην 
ερευνητική καινοτομία, καθώς και σε 
υποδομές καθαρότερης ενέργειας και 
καθαρότερων μεταφορών· επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

Or. en

Τροπολογία 183
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία και στον οικολογικό 
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εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

μετασχηματισμό, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

Or. en

Τροπολογία 184
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην πράσινη οικονομία και την 
καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

Or. en

Τροπολογία 185
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
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ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία και στις πράσινες 
επενδύσεις, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

Or. en

Τροπολογία 186
Γεώργιος Κύρτσος

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα·

12. συμφωνεί ότι η οικονομική 
ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως 
στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι 
εξακολουθεί να υφίσταται κενό 
επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει 
το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι 
επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της 
κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του 
διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις 
εξακολουθούν να υστερούν ή να μην 
αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για δυναμική 
αύξηση των επενδύσεων στην πράσινη 
μετάβαση·

Or. en

Τροπολογία 187
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει 
στο πλαίσιο της επανεξέτασης των 
δημοσιονομικών κανόνων ένα καθεστώς 
απόσβεσης των επενδύσεων που θα 
οδηγήσει σε βιωσιμότητα 
προσανατολισμένη στις δημόσιες 
επενδύσεις, που θα επιτρέπει την 
προνομιακή μεταχείριση ορισμένων 
δημόσιων επενδύσεων ούτως ώστε το 
κόστος να μοιραστεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των συναφών 
δημόσιων επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 188
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει, στο πλαίσιο της 
μείωσης των δημόσιων επενδύσεων που 
απορρέει από τις διαδικασίες 
δημοσιονομικής προσαρμογής, τη 
βελτίωση της λειτουργίας του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης· ως εκ 
τούτου, καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
το στοιχείο της ευελιξίας του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης ώστε να 
αποκλεισθούν οι δημόσιες επενδύσεις 
(δηλαδή επενδύσεις κοινωνικού 
χαρακτήρα και επενδύσεις στην 
οικολογική μετάβαση), οι εθνικές 
συνεισφορές στο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τα ταμεία 
συγχρηματοδότησης της ΕΕ από τον 
υπολογισμό του εθνικού δημόσιου 
ελλείμματος·

Or. en
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Τροπολογία 189
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι η αρχή της ευρωπαϊκής 
προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των 
επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από 
την ΕΕ· επισημαίνει ότι η 
χρηματοδότηση μέσω της ΕΕ θα πρέπει 
να συνοδεύεται από μετρήσιμους στόχους 
και εκροές, συμπεριλαμβανομένου 
μηχανισμού ποσοτικοποιήσιμης και 
συγκρίσιμης αξιολόγησης που θα 
επιτρέπει τη σύγκριση και την κατάταξη 
των επιμέρους προγραμμάτων της ΕΕ· 
υπογραμμίζει τη σημασία της λογοδοσίας 
και της διαφάνειας για τους φορείς που 
λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 190
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár, 
Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει ότι μια τόνωση των 
δημόσιων επενδύσεων, συνοδευόμενη από 
υψηλότερους μισθούς αποτελεί 
προϋπόθεση για μια χωρίς αποκλεισμούς 
βιώσιμη και οικολογική μετάβαση με 
παράλληλη μείωση της ανεργίας·

Or. en
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Τροπολογία 191
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει τη σημασία χάραξης 
μιας ισορροπημένης μακροοικονομικής 
πολιτικής προκειμένου να μειωθούν οι 
κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες 
στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
υπογραμμίζει ακόμα τη σημασία της 
υλοποίησης της συμφωνίας του Παρισιού 
και την προαγωγής μιας κοινωνίας χωρίς 
αποκλεισμούς·

Or. en

Τροπολογία 192
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη 
για μια ολοκληρωμένη ένωση 
κεφαλαιαγορών, καθώς οι καλύτερα 
ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές 
αγορές θα μπορούσαν να προβλέψουν 
ιδιωτικούς μηχανισμούς επιμερισμού του 
κινδύνου και μείωσης του κινδύνου 
καθώς και ευκολότερη πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση για την πραγματική 
οικονομία, τονώνοντας έτσι τις ιδιωτικές 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 193
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár, 
Pedro Marques
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12b.  επισημαίνει, στο πλαίσιο της 
μείωσης των δημόσιων επενδύσεων που 
απορρέει από τις διαδικασίες 
δημοσιονομικής προσαρμογής, την 
ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της 
λειτουργίας του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης· ως εκ τούτου, καλεί την 
Επιτροπή να μετατρέψει το ΣΣΑ σε 
χρυσό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο το 
έλλειμμα θα εξαιρεί επενδυτικές δαπάνες 
για σκοπούς ενίσχυσης των επενδύσεων 
στην οικολογική μετάβαση και των 
κοινωνικών επενδύσεων, καθιστώντας το 
σημαντικό μέσο των διαρθρωτικών 
πολιτικών για τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 194
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν πολιτικές με πλήρη σεβασμό 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, να στηρίζουν τις δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις, να βελτιώνουν 
την ποιότητα και τη σύνθεση των 
δημόσιων οικονομικών και να 
επανασυγκροτούν δημοσιονομικά 
αποθέματα ασφαλείας, ιδίως στις χώρες 
της ζώνης του ευρώ με υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 195
José Gusmão, Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν πολιτικές με πλήρη σεβασμό 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, να στηρίζουν τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, να βελτιώνουν την 
ποιότητα και τη σύνθεση των δημόσιων 
οικονομικών και να επανασυγκροτούν 
δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας, 
ιδίως στις χώρες της ζώνης του ευρώ με 
υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους·

13. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίζουν 
τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, να 
βελτιώνουν την ποιότητα και τη σύνθεση 
των δημόσιων οικονομικών, ιδίως στις 
χώρες της ζώνης του ευρώ με υψηλά 
επίπεδα δημόσιου χρέους·

Or. en

Τροπολογία 196
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár, 
Pedro Marques; Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη, όταν εφαρμόζουν 
πολιτικές με πλήρη σεβασμό στο 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
να στηρίζουν τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις, να βελτιώνουν την ποιότητα 
και τη σύνθεση των δημόσιων 
οικονομικών και να επανασυγκροτούν 
δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας, 
ιδίως στις χώρες της ζώνης του ευρώ με 
υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους·

13. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίζουν τις 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, να 
βελτιώνουν την ποιότητα και τη σύνθεση 
των δημόσιων οικονομικών και να 
επανασυγκροτούν δημοσιονομικά 
αποθέματα ασφαλείας, ιδίως στις χώρες 
της ζώνης του ευρώ με υψηλά επίπεδα 
δημόσιου χρέους·

Or. en

Τροπολογία 197
Danuta Maria Hübner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν πολιτικές με πλήρη σεβασμό 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, να στηρίζουν τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, να βελτιώνουν την 
ποιότητα και τη σύνθεση των δημόσιων 
οικονομικών και να επανασυγκροτούν 
δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας, 
ιδίως στις χώρες της ζώνης του ευρώ με 
υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους·

13. καλεί τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν πολιτικές με πλήρη σεβασμό 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, να στηρίζουν τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, να βελτιώνουν την 
ποιότητα και τη σύνθεση των δημόσιων 
οικονομικών και να επανασυγκροτούν 
δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας, 
ιδίως στις χώρες της ζώνης του ευρώ με 
υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους· επίσης, 
τα καλεί να αποτρέψουν τη δημιουργία 
κινήτρων που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε πρακτικές στρεβλώσεων· 
και να διασφαλίσουν την προώθηση 
οικολογικότερων επενδύσεων σε 
βασικούς τομείς δαπανών ούτως ώστε να 
επιτραπεί η μετάβαση προς μια 
περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα·

Or. en

Τροπολογία 198
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν πολιτικές με πλήρη σεβασμό 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, να στηρίζουν τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, να βελτιώνουν την 
ποιότητα και τη σύνθεση των δημόσιων 
οικονομικών και να επανασυγκροτούν 
δημοσιονομικά αποθέματα ασφαλείας, 
ιδίως στις χώρες της ζώνης του ευρώ με 

13. καλεί τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν πολιτικές με πλήρη σεβασμό 
στο Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης, να στηρίζουν τις επενδύσεις, 
να βελτιώνουν την ποιότητα και τη 
σύνθεση των δημόσιων οικονομικών και 
να επανασυγκροτούν δημοσιονομικά 
αποθέματα ασφαλείας, ιδίως στις χώρες 
της ζώνης του ευρώ με υψηλά επίπεδα 
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υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους· δημόσιου χρέους·

Or. en

Τροπολογία 199
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. προκειμένου να μην μειωθούν οι 
δημόσιες επενδύσεις και να αυξηθεί το 
αναπτυξιακό δυναμικό, τονίζει την 
ανάγκη να διεξαχθεί μια βαθιά 
αναθεώρηση της ρήτρας ευελιξίας και 
του ισχύοντος πλαισίου των κανόνων του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
με στόχο την καθιέρωση ενός 
πραγματικού «χρυσού κανόνα» για τις 
επενδύσεις που αποκλείουν τις 
παραγωγικές δημόσιες επενδύσεις και τις 
εθνικές συνεισφορές στα ευρωπαϊκά 
ταμεία από τον υπολογισμό του 
ελλείμματος του προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 200
Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι αντί να βασίζει την 
ανάκαμψή της σε κυκλικούς παράγοντες, 
ο δρόμος για την επίτευξη μιας 
ευημερούσας ευρωπαϊκής οικονομίας 
είναι ενθαρρύνοντας τις δημόσιες και 
ιδιωτικές επενδύσεις, την καινοτομία, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προώθηση 
της εγχώριας ζήτησης·
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Or. en

Τροπολογία 201
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες 
επενδύσεις είναι περιορισμένες διότι 
αντιπροσωπεύουν περιορισμένους πόρους 
που χρηματοδοτούνται κυρίως από τους 
φορολογούμενους· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις 
δημόσιες επενδύσεις ανάλογα με την 
αποδοτικότητά τους προκειμένου να 
υποστηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 202
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι αντί να βασίζει την 
ανάκαμψή της σε κυκλικούς παράγοντες, 
ο μόνος δρόμος για την επίτευξη μιας 
ευημερούσας ευρωπαϊκής οικονομίας 
είναι ενθαρρύνοντας τις δημόσιες 
επενδύσεις και προωθώντας την εγχώρια 
ζήτηση·

Or. en

Τροπολογία 203
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. επισημαίνει τα δημοσιονομικά 
οφέλη των μέτρων απόδοσης των 
επενδύσεων και της σύγκρισης της 
ποιότητας των επενδύσεων· συνιστά στην 
Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά 
την οικονομική αποδοτικότητα των 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων 
και να δημοσιεύει τα κριτήρια 
αξιολόγησης προκειμένου να 
μεγιστοποιήσει τα οφέλη του δημόσιου 
ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 204
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. προειδοποιεί ότι όσο περισσότερο 
διαρκεί η υφιστάμενη πολιτική 
εξοικονόμησης που επιδιώκει πρωτίστως 
τη μείωση των δαπανών, χωρίς 
αποτελεσματικό επενδυτικό πρόγραμμα 
για τη δημιουργία εσόδων χάρη στην 
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την 
αλληλεγγύη, τόσο θα γίνεται σαφές ότι οι 
αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες 
θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική 
σύγκλιση και την ευημερία της Ευρώπης·

Or. en

Τροπολογία 205
Aurore Lalucq
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13γ. υπογραμμίζει την ανάγκη για 
κοινωνικές επενδύσεις που θα εγγυώνται 
τα κοινωνικά δικαιώματα και πρότυπα, 
εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες: ιδίως προσιτή 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
στέγαση, επαρκές κατώτατο εισόδημα 
και κοινωνική προστασία·

Or. en

Τροπολογία 206
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού με 
σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, 
των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, 
παράλληλα με τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανάπτυξη, θα αυξήσουν το 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 207
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού με 

14. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού με 
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σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, 
των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, 
παράλληλα με τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανάπτυξη, θα αυξήσουν το 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό·

σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, 
των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, 
παράλληλα με τις κοινωνικά 
ισορροπημένες και βιώσιμες 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανάπτυξη, θα αυξήσουν το 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 208
Joachim Schuster

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού με 
σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, 
των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, 
παράλληλα με τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανάπτυξη, θα αυξήσουν το 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό·

14. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού με 
σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, 
των δεξιοτήτων και της καινοτομίας και τη 
διαμόρφωση του οικολογικού 
μετασχηματισμού, παράλληλα με τις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ενισχύουν την ανάπτυξη, θα αυξήσουν το 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 209
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού με 
σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, 
των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, 
παράλληλα με τις διαρθρωτικές 

14. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού με 
σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, 
των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, 
παράλληλα με τις κοινωνικά ισόρροπες 
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μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανάπτυξη, θα αυξήσουν το 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό·

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ενισχύουν την ανάπτυξη, θα αυξήσουν το 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 210
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού με 
σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, 
των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, 
παράλληλα με τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την 
ανάπτυξη, θα αυξήσουν το 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό·

14. υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις σε 
υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού με 
σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, 
των δεξιοτήτων και της καινοτομίας, 
παράλληλα με τις κοινωνικά ισόρροπες 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που 
ενισχύουν την ανάπτυξη, θα αυξήσουν το 
μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό·

Or. en

Τροπολογία 211
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι η στήριξη για τη 
μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα θα οδηγήσει σε νέες θέσεις 
εργασίας στις υπηρεσίες και στην 
ανάπτυξη νέων και πιο βιώσιμων 
προϊόντων και αγορών· τονίζει ότι οι 
επενδύσεις για την ενίσχυση μιας τέτοιας 
μετάβασης πρέπει να αυξηθούν 
σημαντικά τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο 
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και σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 212
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. σημειώνει ότι η πολιτική στέγασης 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στο 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο του 2019, με την 
Επιτροπή να δηλώνει ότι: «οι εξελίξεις 
στην αγορά στεγαστικών ακινήτων 
μπορούν να επηρεάσουν τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και, ως 
εκ τούτου, να απαιτήσουν την ανάληψη 
δράσης σε ορισμένα κράτη μέλη»· 
υπογραμμίζει ότι μέσω προγραμμάτων, 
όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), και μέσω των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), η ΕΕ 
μπορεί να στηρίξει προσπάθειες των 
κρατών μελών για την αύξηση της 
παροχής κατοικιών και τη διάθεση 
προσιτής και επαρκούς στέγασης· 
επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να 
ερευνήσει τις δυνατότητες για νέα νομικά 
και χρηματοπιστωτικά μέσα που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών στη 
στεγαστική αγορά της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 213
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. προειδοποιεί ότι η τόνωση των 
επενδύσεων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
εναλλακτική επιλογή έναντι των 
μεταρρυθμίσεων που αυξάνουν την 
παραγωγικότητα·

Or. en

Τροπολογία 214
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
εκτίμηση του χάσματος μεταξύ της 
ανάγκης για πράσινες επενδύσεις και της 
συγκεκριμένης υλοποίησης αυτών· 
συμπεριλαμβανομένης ετήσιας ανάλυσης 
των αναγκών για πράσινες επενδύσεις· 
ζητεί την ετήσια παρακολούθηση της 
υλοποίησης των πράσινων επενδύσεων σε 
κάθε κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 215
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. υπενθυμίζει ότι τα υψηλά επίπεδα 
φορολογίας στην Ευρώπη αποτελούν 
εμπόδιο για τις επενδύσεις και την 
απασχόληση·
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Or. en

Τροπολογία 216
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Νέος υπότιτλος πριν από την παράγραφο 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. Φορολογία

Or. en

Τροπολογία 217
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14δ. υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση 
των στρατηγικών επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού είναι απαραίτητη 
προκειμένου να παρασχεθεί δίκαιη 
μεταχείριση των φορολογουμένων, να 
προστατευθούν τα δημόσια οικονομικά, 
να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να 
καταπολεμηθούν οι ανισότητες·

Or. en

Τροπολογία 218
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ε (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ε. επιμένει ότι είναι απαραίτητο να 
εφαρμοστεί μια φιλόδοξη δημόσια 
υποβολή εκθέσεων ανά χώρα και η κοινή 
ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών 
(ΚΕΒΦΕ)·

Or. en

Τροπολογία 219
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14στ. υπενθυμίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστούν οι συστάσεις της ειδικής 
επιτροπής TAXE 3· τονίζει ότι η 
πολυπλοκότητα των φορολογικών 
συστημάτων μπορεί να οδηγήσει σε 
νομικά παραθυράκια που διευκολύνουν 
τη φορολογική απάτη, όπως τα CumEx.

Or. en

Τροπολογία 220
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Joachim Schuster, 
Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14ζ. ενθαρρύνει την ενίσχυση του 
συντονισμού και την εναρμόνιση της 
φορολογίας με στόχο να μειωθούν οι 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών 
εντός δέκα ετών, ώστε, με τον τρόπο 
αυτόν, να καταστεί μη ελκυστική 
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οποιαδήποτε δυνατότητα 
μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 221
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14η. ζητεί ελάχιστο συντελεστή 
φορολογίας επιχειρήσεων που θα 
ανέρχεται σε 20% στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 222
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συμφωνεί με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αυξήσουν το αναπτυξιακό τους 
δυναμικό εκσυγχρονίζοντας τις 
οικονομίες τους και ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητά τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 223
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Margarida Marques, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συμφωνεί με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αυξήσουν το αναπτυξιακό τους 
δυναμικό εκσυγχρονίζοντας τις 
οικονομίες τους και ενισχύοντας την 
ανθεκτικότητά τους·

15. λαμβάνει υπό σημείωση τις συστάσεις 
του Συμβουλίου ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει επίσης να αυξήσουν τις δημόσιες 
επενδύσεις τους, ιδίως στην οικολογική 
μετάβαση και στις κοινωνικές 
επενδύσεις·

Or. en

Τροπολογία 224
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. συμφωνεί με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αυξήσουν το αναπτυξιακό τους 
δυναμικό εκσυγχρονίζοντας τις οικονομίες 
τους και ενισχύοντας την ανθεκτικότητά 
τους·

14. συμφωνεί με τις συστάσεις του 
Συμβουλίου ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αυξήσουν το αναπτυξιακό τους 
δυναμικό εκσυγχρονίζοντας τις οικονομίες 
τους και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα 
της βιωσιμότητάς τους· υπογραμμίζει ότι 
ο οικολογικός προσανατολισμός του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και γενικότερα η 
ευρύτερη οικολογική μετάβαση της 
οικονομίας της ΕΕ αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη·

Or. en

Τροπολογία 225
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπογραμμίζει ότι οι βελτιώσεις 
όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του 
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Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα συνεπάγονται 
αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο 
καταρτίζονται, αποφασίζονται και 
εφαρμόζονται οι συστάσεις ανά χώρα· 
θεωρεί ότι το αποτέλεσμα της πολιτικής 
θα πρέπει να ξεπερνά την τρέχουσα 
αντίληψη των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και των μέτρων 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, προς την 
κατεύθυνση κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμων 
μεταρρυθμίσεων ικανών να οδηγήσουν 
στους αναγκαίους οικονομικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
μετασχηματισμούς υπέρ της ευημερίας 
όλων μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, της 
ένταξης και της συνοχής και της 
δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 226
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. προτείνει κάθε κράτος μέλος να 
αναλάβει όλες τις συνέπειες της 
οικονομικής πολιτικής που έχει επιλέξει· 
κατά συνέπεια, ζητεί τη θέσπιση εθνικών 
διαδικασιών αφερεγγυότητας για τα 
κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 227
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. εκφράζει τη λύπη του διότι 
ποσοστό 60% των ειδικών ανά χώρα 
συστάσεων toy 2018 δεν έχουν υλοποιηθεί 
ή καταδεικνύουν περιορισμένη μόνο 
πρόοδο· υπογραμμίζει ότι το ιστορικό 
υλοποίησης των συστάσεων ανά χώρα το 
2018 είναι χειρότερο από αυτό του 2017·

Or. en

Τροπολογία 228
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων 
που εγκρίθηκαν στο παρελθόν και 
εκφράζει την ανησυχία του για την 
προσήλωση κρατών μελών στις ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις, δεδομένου ότι η 
πρόοδος στις τρέχουσες συστάσεις είναι 
μικρότερη από ό,τι τα προηγούμενα έτη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 229
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων 
που εγκρίθηκαν στο παρελθόν και 
εκφράζει την ανησυχία του για την 
προσήλωση κρατών μελών στις ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις, δεδομένου ότι η 
πρόοδος στις τρέχουσες συστάσεις είναι 
μικρότερη από ό,τι τα προηγούμενα έτη·

16. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να 
υποχρεώσει τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν με τις ΣΑΧ της·

Or. en

Τροπολογία 230
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων 
που εγκρίθηκαν στο παρελθόν και 
εκφράζει την ανησυχία του για την 
προσήλωση κρατών μελών στις ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις, δεδομένου ότι η 
πρόοδος στις τρέχουσες συστάσεις είναι 
μικρότερη από ό,τι τα προηγούμενα έτη·

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο·

Or. en

Τροπολογία 231
Jessica Stegrud
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο τρίτα 
των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 2018 έχουν 
εφαρμοστεί με τουλάχιστον κάποια πρόοδο· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν 
οπισθοδρόμηση σε στοιχεία σημαντικών 
μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο 
παρελθόν και εκφράζει την ανησυχία του 
για την προσήλωση κρατών μελών στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, δεδομένου ότι 
η πρόοδος στις τρέχουσες συστάσεις είναι 
μικρότερη από ό,τι τα προηγούμενα έτη·

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο τρίτα 
των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 2018 έχουν 
εφαρμοστεί με τουλάχιστον κάποια πρόοδο· 
εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το 
γεγονός ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν 
οπισθοδρόμηση σε στοιχεία σημαντικών 
μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο 
παρελθόν·

Or. en

Τροπολογία 232
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν στο παρελθόν και εκφράζει 
την ανησυχία του για την προσήλωση 
κρατών μελών στις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις, δεδομένου ότι η πρόοδος στις 
τρέχουσες συστάσεις είναι μικρότερη από 
ό,τι τα προηγούμενα έτη·

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· επισημαίνει ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν στο παρελθόν, δεδομένου ότι η 
πρόοδος στις τρέχουσες συστάσεις είναι 
μικρότερη από ό,τι τα προηγούμενα έτη· 
ζητεί κριτική εκτίμηση των ΣΑΧ, της 
αποτελεσματικότητάς και της επάρκειάς 
τους για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης·

Or. en
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Τροπολογία 233Olivier Chastel, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Stéphanie Yon-Courtin, 
Nicola Beer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν στο παρελθόν και εκφράζει την 
ανησυχία του για την προσήλωση κρατών 
μελών στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
δεδομένου ότι η πρόοδος στις τρέχουσες 
συστάσεις είναι μικρότερη από ό,τι τα 
προηγούμενα έτη·

16. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν στο παρελθόν και εκφράζει την 
ανησυχία του για την προσήλωση κρατών 
μελών στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
δεδομένου ότι η πρόοδος στις τρέχουσες 
συστάσεις είναι μικρότερη από ό,τι τα 
προηγούμενα έτη· ζητεί από την 
Επιτροπή να δημοσιοποιήσει τη 
μεθοδολογία της όσον αφορά την 
εκτίμηση της πολυετούς προόδου ως 
προς την υλοποίηση των ΣΑΧ·

Or. en

Τροπολογία 234
Markus Ferber

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν στο παρελθόν και εκφράζει την 
ανησυχία του για την προσήλωση κρατών 
μελών στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν στο παρελθόν και εκφράζει την 
ανησυχία του για την προσήλωση κρατών 
μελών στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
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δεδομένου ότι η πρόοδος στις τρέχουσες 
συστάσεις είναι μικρότερη από ό,τι τα 
προηγούμενα έτη·

δεδομένου ότι η πρόοδος στις τρέχουσες 
συστάσεις είναι μικρότερη από ό,τι τα 
προηγούμενα έτη· επισημαίνει ότι ο πιο 
εξορθολογισμένος και πιο εστιασμένος 
χαρακτήρας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
θα μπορούσε να αυξήσει την εθνική 
κυριότητα και την υιοθέτηση των 
μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 235
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία σημαντικών μεταρρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν στο παρελθόν και εκφράζει την 
ανησυχία του για την προσήλωση κρατών 
μελών στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
δεδομένου ότι η πρόοδος στις τρέχουσες 
συστάσεις είναι μικρότερη από ό,τι τα 
προηγούμενα έτη·

16. σημειώνει ότι πάνω από τα δύο 
τρίτα των ΣΑΧ που εκδόθηκαν έως το 
2018 έχουν εφαρμοστεί με τουλάχιστον 
κάποια πρόοδο· εκφράζει, ωστόσο, τη 
λύπη του για το γεγονός ότι υπάρχουν 
στοιχεία που δείχνουν οπισθοδρόμηση σε 
στοιχεία μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν 
στο παρελθόν και εκφράζει την ανησυχία 
του για την προσήλωση κρατών μελών στις 
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, δεδομένου ότι 
η πρόοδος στις τρέχουσες συστάσεις είναι 
μικρότερη από ό,τι τα προηγούμενα έτη·

Or. en

Τροπολογία 236
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. σημειώνει με ανησυχία ότι τα 
υπερβολικά πλεονάσματα τρεχουσών 
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συναλλαγών σε ορισμένα κράτη μέλη 
αποτελούν πηγή σοβαρών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών που 
επηρεάζουν δυσμενώς τη σταθερότητα 
και τη βιωσιμότητα ολόκληρης της 
Ένωσης, παρεμποδίζοντας τη διαδικασία 
αναδιάρθρωσης των οικονομιών της 
ζώνης του ευρώ· εκφράζει τη λύπη του 
για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν 
εφάρμοσε ποτέ τα διαθέσιμα διορθωτικά 
μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και 
ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση της συσσώρευσης 
υπερβολικών πλεονασμάτων·

Or. en

Τροπολογία 237
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Margarida Marques, Joachim 
Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Κώστας Μαυρίδης, Paul 
Tang, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επιμένει ότι οι συστάσεις ανά 
χώρα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις 20 βασικές αρχές και 
δικαιώματα που στηρίζουν τη δίκαιη και 
εύρυθμη λειτουργία των αγορών 
εργασίας, όπως ορίζονται στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, ο οποίος θα πρέπει να 
χρησιμεύει ως πυξίδα για μια ανανεωμένη 
διαδικασία ανοδικής σύγκλισης, με σκοπό 
την επίτευξη καλύτερων συνθηκών ζωής 
και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 238
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. επισημαίνει ότι οι ΣΑΧ έχουν 
εστιάσει υπερβολικά τα τελευταία έτη σε 
κοινωνικά επιζήμιες μεταρρυθμίσεις από 
την πλευρά της προσφοράς·

Or. en

Τροπολογία 239
Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. συμμερίζεται τις ανησυχίες της 
Επιτροπής για τις εξελίξεις στον τομέα 
της αγοράς κατοικίας σε ορισμένα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η αύξηση των επιτοκίων 
και των τιμών των κατοικιών και των 
ενοικίων έχει αντίκτυπο στο ιδιωτικό 
χρέος των νοικοκυριών και στους 
οικογενειακούς προϋπολογισμούς· 
υπογραμμίζει ότι το χρέος αυτό 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη 
σταθερότητα της ζώνης του ευρώ· καλεί 
την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες 
σε αυτόν τον τομέα, σύμφωνα με τη 
σύσταση αριθ. 19 του Κοινωνικού 
Πυλώνα·

Or. en

Τροπολογία 240
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. υπενθυμίζει ότι η δέσμευση των 
κρατών μελών για υλοποίηση των ΣΑΧ 
είναι αυστηρά εθελοντική και ότι τα 
εκλεγμένα εθνικά κοινοβούλια και οι 
κυβερνήσεις έχουν πλήρη ελευθερία να 
ακολουθούν τις δικές τους πολιτικές που 
βασίζονται στις δικές τους δημοκρατικές 
επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 241
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. υπενθυμίζει την ανάγκη για 
ισχυρότερη εποπτεία της απασχόλησης 
και της κοινωνικής κατάστασης στην 
Ευρώπη και για κατάλληλη και συνεχή 
παρακολούθηση σε κάθε στάδιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να 
τονωθεί η δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας και, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί 
έξυπνη, βιώσιμη·

Or. en

Τροπολογία 242
Aurore Lalucq, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, Csaba Molnár, 
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16γ. συμμερίζεται τις ανησυχίες της 
Επιτροπής για τις εξελίξεις στον τομέα 
της αγοράς κατοικίας σε ορισμένα κράτη 
μέλη· τονίζει ότι η αύξηση των επιτοκίων 
και των τιμών των κατοικιών έχει 
αντίκτυπο στο ιδιωτικό χρέος των 
νοικοκυριών· υπογραμμίζει ότι το χρέος 
αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για 
τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ· 
καλεί την Επιτροπή να αναλάβει 
πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα, 
σύμφωνα με τη σύσταση αριθ. 19 του 
Κοινωνικού Πυλώνα·

Or. en

Τροπολογία 243
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16β. υπενθυμίζει την ανάγκη για 
ισχυρότερη εποπτεία της απασχόλησης 
και της κοινωνικής κατάστασης στην 
Ευρώπη και για κατάλληλη και συνεχή 
παρακολούθηση σε κάθε στάδιο του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προκειμένου να 
τονωθεί η δημιουργία ποιοτικών θέσεων 
εργασίας και, ως εκ τούτου, να επιτευχθεί 
έξυπνη, βιώσιμη·

Or. en

Τροπολογία 244
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη 
νομοθεσία που διέπει τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις 
εργασιακές σχέσεις και την προστασία της 
απασχόλησης·

17. ζητεί να διεξαχθεί ειδική εκτίμηση 
των αποτελεσμάτων των συστάσεων όσον 
αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
τις εργασιακές σχέσεις και την προστασία 
της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 245
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη 
νομοθεσία που διέπει τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις 
εργασιακές σχέσεις και την προστασία 
της απασχόλησης·

17. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη 
νομοθεσία που διέπει τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 246
Danuta Maria Hübner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη 
νομοθεσία που διέπει τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις 
εργασιακές σχέσεις και την προστασία της 
απασχόλησης·

17. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη 
νομοθεσία που διέπει τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις 
εργασιακές σχέσεις και την 
προστασία της απασχόλησης· 
ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να επεκτείνουν την εστίασή τους 
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πέραν των εγχώριων συνόρων και 
να δεσμευτούν για μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα και ταχύτητα 
κατά την υλοποίηση και την 
εφαρμογή των συμφωνηθεισών 
αρχών και των συμφωνηθέντων 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 247
Alfred Sant

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι έχει 
σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη 
νομοθεσία που διέπει τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις 
εργασιακές σχέσεις και την προστασία της 
απασχόλησης·

17. επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος στη νομοθεσία που 
διέπει τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
τις εργασιακές σχέσεις και την προστασία 
της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 248
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επισημαίνει ότι η διαφθορά 
εξακολουθεί να αποτελεί ακανθώδες 
ζήτημα σε πολλά κράτη μέλη με 
αρνητικές επιπτώσεις στις δυνατότητες 
οικονομικής ανάπτυξης και το 
επιχειρηματικό περιβάλλον· κατά 
συνέπεια, ζητεί μεγαλύτερη φιλοδοξία για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
διαφθοράς από τις ΣΑΧ· εκφράζει τη 
λύπη του για την έλλειψη δέσμευσης της 
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Επιτροπής με την έκθεση της ΕΕ για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
δημοσιεύτηκε για τελευταία φορά το 
2014·

Or. en

Τροπολογία 249
Ernest Urtasun

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εξετάζει στις 
ΣΑΧ τη συνοχή των ενεργειακών 
πολιτικών των κρατών μελών με τη 
συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα·

Or. en

Τροπολογία 250
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Csaba Molnár, Pedro 
Marques, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. επικροτεί το γεγονός ότι η 
φορολογία αποτελεί τακτικά μέρος των 
προτεινόμενων συστάσεων ανά χώρα για 
πολλά κράτη μέλη· επικροτεί ιδίως την 
προσοχή που εφιστάται στις 
δευτερογενείς επιπτώσεις των 
στρατηγικών επιθετικού φορολογικού 
σχεδιασμού για τους φορολογούμενους 
μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την 
Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να υποβάλουν 
προτάσεις για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου αυτού· 
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Or. en

Τροπολογία 251
Aurore Lalucq, Jonás Fernández, Carmen Avram, Marek Belka, Margarida Marques, 
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Marques, Paul Tang, Κώστας Μαυρίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17β. τάσσεται υπέρ της σύστασης που 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν 
μεγαλύτερη σταθερότητα και δικαιοσύνη 
για τη δημοσιονομική τους ικανότητα και 
είσπραξη της φορολογίας, όπως μέσω του 
περιορισμού του πεδίου εφαρμογής και 
του αριθμού των φορολογικών δαπανών 
και της διεύρυνσης της φορολογικής 
βάσης· καλεί την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να εξετάσουν προσεκτικότερα 
τον αντίκτυπο της προοδευτικότητας των 
φορολογικών συστημάτων εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 252
Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17γ. ζητεί να ενταχθούν τα εργατικά 
συνδικάτα και οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές στις 
διαπραγματεύσεις τόσο σε εθνικό όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο· προτρέπει να 
δρομολογηθεί επιτέλους η διαδικασία 
διαπραγματεύσεων για μια διοργανική 
συμφωνία επί του Εξαμήνου·

Or. en
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Τροπολογία 253
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Francesca Donato

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 254
Jessica Stegrud

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 255
José Gusmão

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 256
Caroline Nagtegaal

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις· τονίζει ότι οι ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις θα πρέπει να είναι νομικά 
δεσμευτικές καθώς εγκρίνονται επισήμως 
από εκλεγμένες κυβερνήσεις·

Or. en

Τροπολογία 257
Olivier Chastel, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις· θεωρεί ότι η φύση των ΣΑΧ 
θα πρέπει να είναι δεσμευτική·

Or. en

Τροπολογία 258
Margarida Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις· υπενθυμίζει στην Επιτροπή 
ότι πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες 
για μεγαλύτερη υλοποίηση και κυριότητα·

Or. en

Τροπολογία 259
Csaba Molnár, Marek Belka, Aurore Lalucq

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι, 
ανεξαρτήτως του αν είναι μέλη της ζώνης 
ευρώ, είναι σημαντικό να δείξουν 
προσήλωση και να υλοποιήσουν τις ειδικές 
ανά χώρα συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 260
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις·

18. υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι 
είναι σημαντικό να δείξουν προσήλωση 
και να υλοποιήσουν τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις και τις συστάσεις του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Or. en
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Τροπολογία 261
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. υπενθυμίζει τη θετική πρακτική 
της διαφάνειας σε αρκετά κράτη μέλη 
υπό μορφή υποχρεωτικής δημοσίευσης 
των συμβάσεων που συνάπτονται από τον 
δημόσιο τομέα, η οποία ενισχύει την 
αποδοτικότητα των δημόσιων 
οικονομικών και προωθεί την οικονομική 
ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 262
Frances Fitzgerald

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι απαιτούνται 
περισσότερες προσπάθειες σε πολλά 
κράτη μέλη προκειμένου να προαχθεί η 
ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα 
του εργατικού δυναμικού· ζητεί την 
περαιτέρω στοχευμένη προώθηση των 
θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) 
στις γυναίκες και στα κορίτσια, 
προκειμένου να καταπολεμηθούν τα 
υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και 
να καλυφθούν τα μακροχρόνια χάσματα 
μεταξύ των φύλων όσον αφορά την 
ανεργία, τις αμοιβές και τις συντάξεις· 
επιπλέον, ζητεί να δοθεί ειδική έμφαση 
στην αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά ψηφιακής 
απασχόλησης· επισημαίνει τη μελέτη της 
Επιτροπής του 2018 με τίτλο «Γυναίκες 
στην Ψηφιακή Εποχή» (Women in the 
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Digital Age) που διαπίστωσε ότι εάν 
περισσότερες γυναίκες εισέρχονταν στην 
αγορά ψηφιακής απασχόλησης, θα 
υπήρχε ετήσια τόνωση του ΑΕΠ κατά 16 
δισεκατομμύρια ευρώ για την ευρωπαϊκή 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 263
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι η Επιτροπή, ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο 
Πρόεδρος της Ευρωομάδας θα πρέπει να 
καλούνται να εμφανίζονται ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για να παρέχουν 
πληροφορίες και να ανταλλάσσουν 
απόψεις σε ad hoc και τακτική βάση εάν 
αυτό καθίσταται αναγκαίο από την 
τρέχουσα πολιτική κατάσταση·

Or. en

Τροπολογία 264
Eugen Jurzyca, Derk Jan Eppink, Johan Van Overtveldt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18β. επισημαίνει τις κοινωνικές 
προτεραιότητες του ευρωπαϊκού 
εξαμήνου· απαιτεί την τήρηση των αρχών 
της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας· τονίζει ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διαθέτουν επαρκή ευελιξία στην 
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εφαρμογή κατάλληλης κοινωνικής 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 265
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Νέος Υπότιτλος Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Λογοδοσία

Or. en

Τροπολογία 266
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. ζητεί την ενίσχυση της λογοδοσίας 
του ΕΜΣ έναντι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με παλαιότερες 
συστάσεις του τελευταίου·

Or. en

Τροπολογία 267
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18γ. ζητεί την ενίσχυση της λογοδοσίας 
του ΕΜΣ έναντι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σύμφωνα με παλαιότερες 
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συστάσεις του τελευταίου·

Or. en

Τροπολογία 268
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18δ.  καλεί την Επιτροπή να 
ενημερώνει αμφότερους τους νομοθέτες 
(το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο) εξίσου καλά σχετικά με όλες 
τις πτυχές που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προπαρασκευαστικών σταδίων και τυχόν 
προτάσεων για μεταρρύθμιση ή ενίσχυση·

Or. en

Τροπολογία 269
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ε. καλεί, εν τω μεταξύ, και με σκοπό 
την αύξηση της διαφάνειας και του 
δημοκρατικού ελέγχου του πλαισίου 
οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, την 
Επιτροπή, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας 
και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
(ECOFIN) να εμφανίζονται ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για να συμμετέχουν σε 
οικονομικούς διαλόγους κατά τη διάρκεια 
των διαφόρων σταδίων εφαρμογής και 
υλοποίησης του πλαισίου οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 270
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18στ. υπογραμμίζει τη σημασία της 
Ευρωομάδας για τον de facto συντονισμό 
και την εποπτεία των οικονομικών 
πολιτικών των κρατών μελών που 
ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, επικροτεί 
τις δεσμεύσεις του Προέδρου της 
Ευρωομάδας για αύξηση της διαφάνειας 
της Ευρωομάδας και καλεί, συνεπώς, τον 
Πρόεδρο της Ευρωομάδας να εμφανιστεί 
τουλάχιστον δύο φορές για τακτικό 
διάλογο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Κοινοβουλίου και, αν χρειαστεί, σε ad 
hoc βάση·

Or. en

Τροπολογία 271
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18ζ. αναγνωρίζει τη σημασία της 
συμμετοχής του Προέδρου της 
Ευρωομάδας στις διακοινοβουλευτικές 
συνεδριάσεις που αφορούν ζητήματα 
σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση 
της ΕΕ και την τραπεζική ένωση·

Or. en
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Τροπολογία 272
Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18η. αναθέτει στην Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής να αναλάβει δράση 
προκειμένου να βελτιωθεί η λογοδοσία 
έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καθώς η μέχρι τούδε αποκτηθείσα πείρα 
κατά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου έχει δείξει ότι το ισχύον 
πλαίσιο λογοδοσίας θα μπορούσε να 
ενισχυθεί προκειμένου να βελτιωθεί η 
νομιμοποίηση και η αποτελεσματικότητά 
του·

Or. en


